
 

Přihlášky na SŠ 

Přihlášky na střední školy vydává žákům naše škola po pololetním vysvědčení 

(není tedy třeba přihlášky  pořizovat a dopředu vyplňovat). Zájemci o studium 

na středních školách s talentovou zkouškou dostanou přihlášky v průběhu 

měsíce listopadu, musí se o ně však přihlásit.  

 

Odevzdávání přihlášek na SŠ 
1. Přihlášky se odevzdávají do 1.3.2023  doporučenou poštou nebo osobně 

(potvrzení o předání) přihlášky doučené po tomto datu  , nebudou zahrnuty do 

1.kola přijímacího řízení 

2. Přihlášky, které Vám vyplním, obdrží žáci po 31.1. po vydání vysvědčení za 

1.pololetí 

3. Žáci si podávají v 1.kole 2 přihlášky na 2 obory . Pořadí oborů musí být na 

obou přihláškách shodné. 

4. Do 31.1. žáci odevzdají vyplněné podklady pro přihlášku – aktuální adresu, 

telefonní kontakty a hlavně názvy a místa oborů 

5. Potvrzení o zdravotní způsobilosti si nechá žák vystavit na první stranu 

přihlášky     lékařem pouze u SŠ, které to požadují (což jsou kromě gymnázií 

všechny) 

6. Přihlášky na konzervatoře a umělecké školy, týká se i oborů grafický design !!! 

se odesílají  do 30.11.2022 

7. termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do oborů 

vzdělání konzervatoří v pracovních dnech od 15.1. do 30.1.2023, pro obory 

Umění a užité umění od 2.1. do 15.1.2023 

8. Před přijímací zkouškou obdrží všichni uchazeči od konkrétní střední 

školy pozvánku. 

9. Více informací o přijímacích zkouškách naleznete na stránkách Centra 

pro zjišťování výsledků ve vzdělávání 

10.  Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro maturitní obory: 

1. termín – 13. 4. 2023 

2. termín – 14. 4. 2023 

Termíny jednotných zkoušek pro víceletá gymnázia: 

1. termín – 17. 4. 2023 

2. termín – 18. 4. 2023 

Informace ke školám : www.infoabsolvent.cz 

                                         atlasskolstvi.cz   

                                   www.stredniskoly.cz  

http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-1404035422.html
http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-1404035422.html
http://www.infoabsolvent.cz/
http://atlasskolstvi.cz/
http://www.stredniskoly.cz/


Zápisový list 

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem na dané střední škole slouží 

zápisový lístek. 

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek. Svůj 

úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového 

lístku na SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč 

práva být přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout 

jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v 

případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou byl uchazeč 

přijat později na základě odvolání nebo byl-li přijat na obor s talentovou 

zkouškou a později na obor bez talentové zkoušky (v tomto případě je možné 

zápisový lístek vzít zpět ze střední školy a odevzdat ho na druhou střední školu). 

 

 Zápisový list si zákonní zástupci  5. a 9. ročníku a vycházející žáci z 8. ročníku  

vyzvednou po 1.2. 2023 do 15.3.2022   proti podpisu u výchovné poradkyně. 

Rodiče žáků, kteří se hlásí na umělecké obory např. grafický design si jej 

vyzvednou na třídní schůzce v lednu 2023 

Při ztrátě nebo zničení je možné vydat náhradní zápisový list za těchto 

podmínek: 

      a/žádost rodičů 

      b/čestné prohlášení rodičů, že původní zápisový list žák neuplatnil a neuplatní 

na SŠ, 

      c/toto prohlášení podepisuje zákonný zástupce i žák 

      d/ zápisový list je označen nadpisem NÁHRADNÍ 

 

Zkrácení délky řízení od rozhodnutí po odvolání 

 

1. Rozhodnutí o přijetí posílá SŠ do 3 dnů 

2. Uložení na poště je pouze 5 dnů 

3. Odvolání uchazeče je možné pouze do tří dnů po obdržení rozhodnutí 

 

Všem žákům a rodičům přejeme dobrou volbu při výběru střední školy a 

hodně štěstí při umístění na vybraných středních školách i následném studiu. 

 

 

                                                                    Mgr. Bc. Marie Sechovcová 

             

 


