
Přijímací řízení 2023 - krok za krokem 
Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky -  do 1. března 2023 

 Vybrat si z nabídky oborů vzdělání, informovat se na internetu (informace na 

www.uiv.cz, www.msmt.cz, www.infoabsolvent.cz, www.sipkhk.cz) a zvážit svoje 

možnosti.  

 Navštívit dny otevřených dveří vybraných škol, případně výstavy SŠ. 

 Poradit se s výchovným poradcem. 

 Ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání vydala –  

o ředitel střední školy je musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek do 

31. ledna 2023,  

o u oborů s talentovými zkouškami musí být podmínky přijímacího řízení 

zveřejněny do 31. října 2022. 

 Odevzdat výchovné poradkyni formulář (podklady) pro vyplnění přihlášek. 

Odevzdání přihlášek  

 Odevzdat vyplněné přihlášky na 1-2 střední školy - do 1. března 2023, na obor 

s talentovými zkouškami do 30. listopadu 2022. Přihlášku nechat potvrdit lékařem, 

pokud je to nutné. Doložit kopie diplomů, případně další potvrzení. 

 Vyplněné přihlášky a zápisové lístky zajistí škola. Vyzvednete si je u výchovné 

poradkyně v únoru 2023. Na schůzku budete pozváni prostřednictvím Bakalářů. 

Co dělat do doby přijímacích zkoušek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Co dělat po přijímacích zkouškách  

 Očekávat rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do oboru vzdělání. Písemné rozhodnutí obdrží 

uchazeč pouze v případě nepřijetí.  Rozhodnutí o přijetí SŠ nemusí oznamovat písemně. 

Uchazeči se o něm mohou dozvědět např. na webových stránkách školy nebo na veřejně 

přístupném místě ve škole. 

 Vyzvednout rozhodnutí na poště, případně ve škole.  Na poště je uschováno jen 

5 pracovních dní. Nevyzvedne-li se, pak se považuje za doručené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola pořádá přijímací 

zkoušky  

 Očekávat pozvání na 

přijímací zkoušku, má přijít 

nejpozději 14 pracovních dní 

před určeným termínem 

zkoušky. 

 Řádné termíny jednotného 

přijímacího řízení jsou 13. a 

14. 4. 2023, náhradní 

termíny 10. a 11. 5. 2023.  

 Každý uchazeč může skládat 

písemné testy dvakrát, a to 

na školách v pořadí 

uvedených na přihlášce. 

Centrum posílá oběma 

školám výsledky 

úspěšnějšího testu. 

 

 Nemohu-li se z vážných 

důvodů zkoušky zúčastnit, 

omluvit se nejpozději do 3 

dnů od termínu zkoušky a 

očekávat sdělení náhradního 

termínu.  

Škola 

nepořádá 

přijímací 

zkoušky 

 Očekávat 

rozhodnut

í o 

přijetí/nep

řijetí 

(nejdříve 

22. 4. 

2023) – na 

webových 

stránkách 

školy. 

 

 Písemné 

rozhodnut

í obdrží 

uchazeč 

pouze 

v případě 

nepřijetí. 

V případě 

přijetí 

 Do 10 

pracovních 

dnů ode dne  

rozhodnutí o 

přijetí 

doručit 

řediteli SŠ 

zápisový 

lístek. 
 Nebude-li 

zápisový 

lísek v této 

lhůtě škole 

V případě nepřijetí  

 Do 3 pracovních dnů od 

doručení rozhodnutí o 

nepřijetí je možné podat 

k rukám ředitele SŠ 

odvolání proti nepřijetí. 

 Zeptat se ředitele SŠ na 

možnost přijetí na 

uvolněná místa po 

uchazečích, kteří byli 

přijati, ale rozhodli se pro 

jinou školu (nedoručili 

zápisový lístek). 

 Nevyjde-li odvolání 

(nebo jsem ho nepodal), 

http://www.uiv.cz/
http://www.msmt.cz/


 

  V prvním kole se může uchazeč přihlásit až na 2 obory vzdělání.   

                       (V dalších kolech může podat neomezený počet přihlášek.) 

 

 Přihlášku podává zákonný zástupce přímo střední škole/-ám, kam se 

uchazeč hlásí. 
 

 Kritéria pro přijetí vyhlašuje ředitel SŠ do konce ledna, případně do 

konce října u oborů s talentovými zkouškami. 
 

 Rozhodnutí o nepřijetí škola sděluje písemně, zatímco rozhodnutí o 

přijetí pouze zveřejňuje na webových stránkách školy, případně 

jiném veřejně přístupném místě. 

 

 Přijetí je třeba potvrdit do 10 pracovních dnů odevzdáním 

zápisového lístku řediteli střední školy.  

o Zápisový lístek uchazeč ze základní školy obdrží v základní škole. 

o O zpětné vydání zápisového lístku může uchazeč požádat pouze 

v případě, že byl na jinou školu přijat na základě odvolání, případně 

zápisový lístek uplatnil na škole s talentovými zkouškami. 

  

 Zkrácené termíny řízení: 

o Rozhodnutí je uloženo na poště 5 pracovních (7 kalendářních) dní, 

pak je považováno za doručené.  

o V případě, že se chce uchazeč odvolat proti nepřijetí, je nutné podat 

odvolání řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od 

doručení rozhodnutí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


