
  

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM 
ŘÍZENÍ

Školský zákon (č. 561/2004 Sb.)
(§ 59 a násl.)

Vyhláška č. 353/2016 Sb.

 



  

přihlášky
● Dva tiskopisy obdrží žáci v lednu s 

pololetním vysvědčením a zápisovým lístkem  
–  vyplní obě přihlášky stejně – stejné 
pořadí škol (oborů)!

● Vyplněné přihlášky z obou stran odevzdá žák 
9. třídy výchovné poradkyni – p.uč. Hubkové, 
žák 5.třídy třídní učitelce - do 17.2.2023
(pokud žák koná talentovou zkoušku, přihlášku měl již k 
ověření odevzdat!). Přihlášky budeme cvičně vyplňovat 
v hodinách Vob.



  

● Zkontrolované a potvrzené přihlášky budou 
žákům vráceny a zákonný zástupce 
nezletilého uchazeče doručí přihlášku 
řediteli střední školy do 1.3.2023 (přihlášku 
doručí osobně řediteli SŠ nebo doporučeně poštou,v 
obou případech uschovat potvrzení!). Pozor na jarní 
prázdniny, hory!

● V případě přihlášky do oborů vzdělání s 
talentovou zkouškou odevzdá zákonný 
zástupce přihlášku řediteli SŠ do 
30.11.2022.



  

Přihlášky
● součástí může být lékařský posudek 

(zkratka PLP v Atlase školství – zjistit 
předem, zda je nutná!), rozhodnutí o 
zdravotním znevýhodnění, doporučení 
školského poradenského zařízení 
PPP/SPC obsahující vyjádření o vhodném 
postupu při přijímací zkoušce – lze navýšit 
časový limit

●  na přihlášce se uvádí rodné číslo žáka a 
dole u zákonného zástupce i datum 
narození – viz VZOR PŘIHLÁŠKY 



  

Přijímací řízení

● Ředitel SŠ stanoví pro přijímací řízení:

a) jednotná kritéria pro všechny uchazeče

b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů do 
jednotlivých oborů

● Tyto informace musí ředitel SŠ zveřejnit do 
31.1.2023 -  na webových stránkách SŠ.



  

Jednotná přijímací zkouška
● týká se maturitních oborů

● písemné testy z ČJ a M může uchazeč konat 2x a na obou 
školách se počítají pouze lepší výsledky

V prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce 
jako 1. škola, ve druhém stanoveném termínu ve škole 
uvedené na přihlášce jako 2. škola.

● 1. termín:  13.dubna (4leté SŠ)

                 17. dubna víceletá gymnázia

● 2. termín:  14. dubna (4leté SŠ)

                 18. dubna víceletá gymnázia

● Náhradní termín 10. a 11.5.

 



  

hodnocení
Jednotné testy: 60% - budou 
vyhodnoceny centrálně a zaslány školám 
(proto se uvádí na přihlášce rodné číslo 
uchazeče)

školní hodnocení: 40% ( body za průměr, 
body za olympiády, školní přijímačky) 

Zůstává zachována možnost stanovit 
školní přijímací zkoušku, uchazeč uvádí v 
přihlášce, v kterém termínu bude školní 
přijímací zkoušku konat. 



  

● Pokud je školní přijímací zkouška ředitelem 
SŠ vyhlášena, koná se od 12.4. do 28.4.    

● Škola musí vyhlásit nejméně 2 termíny pro 
její konání (napsat na přihlášku).

● Pozvánku k přijímací zkoušce – jednotným 
testům - obdrží uchazeč 14 dní před 
konáním zkoušky. Pokud ne – volat SŠ.

● Nemůže-li se uchazeč z vážných důvodů 
přijímací zkoušky účastnit, musí se řediteli 
SŠ řádně omluvit do 3 dnů po termínu 
zkoušky a bude mu určen náhradní termín.



  

Výsledky přijímacího řízení
Jakmile ředitel školy získá centrálně vyhodnocené 
výsledky jednotných testů, nejpozději do 2 pracovních 
dnů ukončí celkové hodnocení uchazečů a neprodleně 
jej oznámí. 

● Seznam přijatých uchazečů zveřejní pod 
jejich registračním číslem na veřejně 
přístupném místě (ve škole a na webových 
stránkách). Registrační číslo je přiděleno 
uchazeči v den přijímací zkoušky (někdy 
zasláno poštou předem).



  

Rozhodnutí o nepřijetí

● Nepřijatým uchazečům (jejich zákonným 
zástupcům) odešle ředitel školy 
rozhodnutí o nepřijetí (je uloženo na 
poště 5 pracovních dnů – poté je 
považováno za doručené! ).

● Pokud se přijímací zkouška nekoná, lze 
zaslat rozhodnutí o nepřijetí nebo zveřejnit 
seznam přijatých uchazečů nejdříve 22.4.



  

Odvolání a další kola přijímacího 
řízení

● Odvolat se lze do 3 pracovních dnů po 
doručení rozhodnutí o nepřijetí.  

● Pokud ředitel SŠ vyhlásí další kola 
přijímacího řízení, vyhlásí i termín pro 
podání přihlášky a oznámí krajskému 
úřadu počet volných míst v jednotlivých 
oborech. Krajský úřad zveřejní přehled 
volných míst – i na webových stránkách.



  

Odvolání 
Vzor odvolání není stanoven, doporučuje se však uvádět minimálně tyto náležitosti:

●  Název školy a její adresa (odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí 
vydal)

● Datum

● Odvolání proti nepřijetí ke studiu

● Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno

a příjmení, datum narození) ke studiu na (název oboru vzdělání a kód oboru)

● Pozn. Je možné uvést i důvody, pro které je odvolání podáváno.

●  Podpis ZZ nezletilého žáka

● Jméno ZZ nezletilého žáka

● Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno



  

Zápisový lístek
● Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu 

uchazeče stát se studentem příslušného 
oboru na dané SŠ.

● Každý uchazeč může obdržet pouze jeden 
zápisový lístek.

● Zápisový lístek obdrží žáci ve škole s 
přihláškami. Rodiče budou informováni na 
webu školy. Uschovat a nevyplňovat!!!Až 
po přijetí na SŠ – jen 1 rámeček! Viz VZOR

● Podpis na ZL stejný zák. zástupce jako na 
přihlášce! 



  

Zápisový lístek

● Zápisový lístek musí doručit zákonný 
zástupce řediteli SŠ nejpozději do 10 
pracovních dnů ode dne rozhodnutí o 
přijetí (zveřejnění seznamu přijatých).

● V případě ztráty či poškození zápisového lístku 
vydá škola na základě žádosti zákonného 
zástupce náhradní zápisový lístek. Součástí 
žádosti je čestné prohlášení, že původní zápisový 
lístek uchazeč neuplatnil ani neuplatní ve střední 
škole.



  

Upozornění

● Vzít zpět zápisový lístek (tzn. přenést na 
jinou školu) školský zákon neumožňuje.

● Výjimkou je pouze situace, kdy chce 
uchazeč uplatnit zápisový lístek na škole, 
kde byl přijat na základě odvolání. Také 
lze vzít zpět ZL uplatněný v konzervatoři 
nebo v oboru vzdělání s talentovou 
zkouškou, pokud byl uchazeč následně 
přijat do oboru vzdělání bez talentové 
zkoušky.



  

Užitečné informace:

  www.infoabsolvent.cz

  www.msmt.cz

  www.cermat.cz

  www.atlasskolstvi.cz

http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.cermat.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/


  

Vzory 

● Vzor vyplnění přihlášky na SŠ: 
https://www.youtube.com/watch?v=Gv4v6cqwc24&t=98s

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlask
y-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss

● Testová zadání k procvičení JPZ
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/
testova-zadani-v-pdf

https://www.youtube.com/watch?v=Gv4v6cqwc24&t=98s
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss


  



  



  

Vzor odvolání proti nepřijetí:

Jméno a příjmení zákonného zástupce 

adresa 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

 

 

Střední průmyslová škola stavební 

a Obchodní akademie 

RNDr. Václav Opatrný 

ředitel 

Cyrila Boudy 2954 

272 01     KLADNO 

 

 

Kladno …………………………….. 

 

 

Odvolání proti nepřijetí 

 

 

Vážený pane řediteli, 

 

odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna/mé dcery 

………………………………., nar. ………………………………. Jeho/Její kód je 

………………. Můj syn/Má dcera má o studium oboru ……………………………………… 

zájem. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

              vlastnoruční podpis 
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