
Informace pro žáky 9. ročníku, pro žáky vycházející z nižšího ročníku a pro 
jejich rodiče pro školní rok 2022/2023 

 
 

Do 1. březba 2023 musím odevzdat přihlášku na vybranou školu nebo učební 
obor! 

Do 30. listopadu 2022, pro školy s talentovou zkouškou.  
Do 30. listopadu. 2022 nebo 1. března tam musí přihláška opravdu být. Ne ji teprve odesílat 
poštou s razítkem tohoto data. 
 
Co vše musím udělat předtím? 
 
1. Správně se rozhodnout a vybrat vhodně školu nebo učební obor podle svých schopností. 
Využít k tomu lze: 

• informace na internetu (stránky škol, Atlas školství a další) 

• především informace CERMAT - https://prijimacky.cermat.cz/ 

•  přehlídky středních škol, informační letáky 

• dny otevřených dveří na středních školách a učebních oborech 

• informační a poradenská střediska pro volbu povolání - individuální poradenství na 
Úřadě práce Chrudim -  po předchozím telefonickém objednání na tel: 950 119 473 

• pedagogicko psychologická poradna – především pomoc s odhadem schopností a 
typologie zaměření dítěte 

• rozhovor s výchovným poradcem, kariérovým poradcem a dalšími vyučujícími školy 
 
2. Zjistit si podmínky pro přijetí do vybraného oboru vzdělávání. 
 Ředitel střední školy je musí zveřejnit a specifikovat  do 31. ledna. 2022. Informace hledej na 
webu příslušné školy. Ředitel školy s talentovou zkouškou do 31. října 2022. 
 
3. Vyplnit přihlášky - mohu si podat přihlášky na dvě školy. 
Dvě částečně vyplněné přihlášky žáci dostanou od ZŠ, s dokončením vyplnění jim v případě 
zájmu bude nápomocna vyučující předmětu praktické činnosti – volba povolání Mgr. Jitka 
Horynová. ZŠ potvrdí razítkem a podpisem ředitele správně vyplněné známky na zadní straně 
přihlášky. Nezapomenout na potvrzení od lékaře, pokud je vyžadováno. 
 

• rodné číslo uvádí uchazeč pouze na přihlášce ke vzdělávání v oboru vzdělání, do 
kterého se konají jednotné přijímací zkoušky 

• kolonku Jednotná zkouška – ano – ne vyplňuje na přihlášce do oboru vzdělání s 
maturitní zkouškou bez talentové zkoušky pouze uchazeč, který se přihlásil také do 
oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou 

• pokud se uchazeč hlásí do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná 
vždy jednotnou zkoušku na této škole (i v případě, že neuspěje u talentové zkoušky) 

• pokud má žák doporučení PPP a v příslušné kolonce zaškrtáváte „ANO“, 
doporučujeme připojit k přihlášce i zprávu z poradny. Může být zohledněno při 
zkoušce (např. delší čas). 
 

 

https://prijimacky.cermat.cz/


 
4. Do 1. března 2023 doručit přihlášky (osobně nebo doporučeně poštou nebo datovou 
schránkou) řediteli příslušné SŠ. 

• Žák si může podat dvě přihlášky – přihlásit se na dva vzdělávací obory. Buď na dvou 
různých školách, nebo na téže škole do dvou studijních oborů. 

• Pokud se žák hlásí do dvou oborů na stejnou školu, podává rovněž dvě přihlášky. 
Jedině tehdy je vše právně v pořádku. 

• Pořadí škol na přihlášce určuje den konání zkoušky na vybranou školu. Na obou 
přihláškách musí být stejné pořadí!!! 

• Pokud budete posílat přihlášku poštou – pošlete s předstihem, aby 1. 3. 2022 byla 
opravdu doručena. 

• Do oborů s talentovou zkouškou se podávají přihlášky do 30. listopadu 2022. 

• U oborů, které nabízejí kombinaci výučního listu a maturitní zkoušky je nutné uvést 
na přihlášku do jedné kolonky oba názvy a kódy (pro vyučení i pro maturitu). 

• Rodné číslo se uvádí jen na přihlášku do maturitních oborů. 
 
 
5. Maturitní obory – v prvním kole jednotná přijímací zkouška. 
Všechny školy s maturitními obory pořádají přijímací zkoušky (vyjma oborů vzdělávání 
skupiny 82 Umění a užité umění a všech forem zkráceného studia). Termíny jsou stanoveny 
jednotně. Přijímací řízení probíhá od 12. dubna 2023 do 28. dubna 2023. 
 
6. Obory vzdělávání s výučním listem 
Přijímací řízení probíhá v době od 22. dubna 2023 do 30. dubna 2023. Nejsou jednotné, 
každá škola si připravuje vlastní přijímací řízení. Obvykle formou pohovoru.  
 
7. První kolo a následná kola přijímacího řízení 
První kolo přijímacího řízení je pro všechny školy ve stejných termínech a se stejnými testy. 
Ředitel školy může vyhlásit při nenaplnění stavu také druhé kolo přijímacího řízení. Podmínky 
pro druhé kolo si už určuje škola sama. 
 
8. Testy 
Testy jsou pro první kolo přijímacích zkoušek všech škol stejné. Přípravu a zadání testů 
jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum 
pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). 
 
 
9. Průběh přijímacích zkoušek. 

• v termínu od 13. 4. do 18. 4. 2023 probíhají jednotné přijímací zkoušky a to ve dvou 
termínech   

− 13. dubna 2023 1. řádný termín pro čtyřleté obory - termín pro školu na 1. 
místě přihlášky 

− 14. dubna 2023 2. řádný termín pro čtyřleté obory - termín pro školu na 2. 
místě přihlášky 

− 17. dubna 2023  1. řádný termín pro šestiletá a osmiletá gymnázia 

− 18. dubna 2023  2. řádný termín pro šestiletá a osmiletá gymnázia 
 



• náhradní termíny 

− 10. a 11. května 2023  náhradní termíny jednotné zkoušky pro všechny obory  
 

• nejdéle dva týdny před termínem konání zkoušek obdrží uchazeč písemnou pozvánku 
s kritérii přijímacího řízení dané školy 

 

• pokud se uchazeč ze závažných důvodů nemůže v řádném termínu zúčastnit, je nutné 
se do tří dnů od konání zkoušky omluvit a poté lze využít příslušný květnový náhradní 
termín 
                    

• jednotná přijímací zkouška se koná formou jednotných písemných testů z předmětu 
Český jazyk a literatura, a Matematika a její aplikace 

 

• pokud uchazeč koná jednotnou zkoušku dvakrát, do hodnocení přijímacího řízení se 
mu započte lepší výsledek z každého testu 

 
10. Hodnocení přijímací zkoušky 
 
• uchazeči budou hodnoceni na základě: 

− výsledků dosažených v jednotných zkouškách 
− hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání 
− výsledku talentové zkoušky či školní přijímací zkoušky 
− případně dle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, 

vědomosti a zájmy uchazeče 
 

•  hodnocení je provedeno centrálně společností Cermat, (ne na škole.)  
  

• školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují do celkového hodnocení splnění kritérií 
přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení 
uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium 
se sportovní přípravou nejméně 40 % 

 

• celkový bodový zisk z obou předmětů je 100 bodů (50+50), do maturitního oboru lze 
v prvním kole přijmout žáka, který má  minimální součet z obou předmětů 25 bodů, 
pro gymnázia platí součet 35 bodů, gymnázium se sportovní přípravou 30 bodů, 
osmileté gymnázium 30 bodů 
 

• časová dotace na zkoušku z českého jazyka je 60 minut, z matematiky 70 minut 
 

• povolené pomůcky: modře či černě píšící propisovačka a rýsovací potřeby, nic jiného 
 

• talentové zkoušky se konají v pracovních dnech od 2. ledna do 31. ledna 2023 dle 
typu školy, v případě zájmu se dostavte k osobní konzultaci, termíny jsou v prezentaci 

 

• ten, kdo si podává přihlášku na školu s talentovými zkouškami, může podat následně 
vždy ještě dvě přihlášky na školy bez talentových zkoušek. 

 



 
10. Po přijímacích zkouškách očekávat rozhodnutí o výsledku.  

• vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se 
provádí formou vydání seznamu přijatých uchazečů (např. na webu školy) a 
písemným sdělením nepřijatých, a to v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2023. 

• rozhodnutí o přijetí nepřijde písemně poštou (pouze seznam na stránkách školy) 

• Cermat předá výsledky přijímacích zkoušek školám nejpozději do 28. dubna 2023 

• ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění 
hodnocení uchazeče Cermatem, případně do 2 pracovních dnů po dni konání školní 
přijímací zkoušky 

• rozhodnutí o nepřijetí ředitel školy uchazeči odesílá písemně v termínu od 22. dubna 
2022  do 30. dubna 2023 

• odvolání proti rozhodnutí ředitele školy lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne 
doručení rozhodnutí; i v odvolacím řízení přijímá ředitel uchazeče podle dosaženého 
počtu bodů 
 

 
11. V případě přijetí je nutné do 10 pracovních dnů od následujícího dne po zveřejnění 
oficiálního seznamu přijatých uchazečů potvrdit svůj zájem o studium na dané škole tím, že 
doručíte řediteli školy ZÁPISOVÝ LÍSTEK. 

• Zápisový lístek obdrží zákonní zástupci žáka v ZŠ Prachovice. Musí si jej osobně 
vyzvednout  u výchovného poradce. Termín bude určen. Přinést občanský průkaz. 

 

• Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou (tj. odevzdat na jedné škole).  
 

• Výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou je možná ve dvou případech. 
Uchazeč jej může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole jedině tehdy, když  byl na 
tuto školu přijat na  odvolání, a dále v případě uchazeče, který po uplatnění 
zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru 
vzdělání bez talentové zkoušky.  

 
12. V případě nepřijetí  

• může zákonný zástupce do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám 
ředitele střední školy ODVOLÁNÍ proti nepřijetí. 

 
13. V případě nepřijetí doporučujeme: 

• zjistit si u  ředitele SŠ, na kterou nebyl žák přijat,  možnost přijetí na uvolněná místa 
po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu – nedoručili zápisový 
lístek 

 
14. Stále nejsem přijat 

• nevyjde-li odvolání (nebo nebylo podáno) doporučujeme podívat se na další možnosti 
ve 2. kole na webových stránkách krajského úřadu 
https://www.pardubickykraj.cz/pro-verejnost?themaright=176  nebo na stránky nově 
vybrané školy 

• je nutné znovu podat přihlášku, ale jednotná přijímací zkouška se již nekoná 
 

https://www.pardubickykraj.cz/pro-verejnost?themaright=176


15. Obory s TALENTOVOU zkouškou  
Průběh přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou se liší termíny: 

• kritéria přijímacího řízení škola uveřejní do 31. 10. 2022 

• termín pro podání přihlášky řediteli SŠ do 30. 11. 2022 

• talentové zkoušky: 2. ledna -15. února 2023 pro  obory vzdělávání s talentovou 
        zkouškou – ostatní  
        2. ledna -15. února 2023 pro  sportovní gymnázia 

 od 15. ledna do 31. ledna 2023 talentové zkoušky na konzervatoř 

• do 20. února 2023 sdělení výsledků talentové zkoušky pro sportovní gymnázia 

• do 20. ledna 2023 sdělení výsledků talentové zkoušky pro ostatní obory 
 

 
Více informací: 
 https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska a v prezentaci na webu 
školy 

 
www.atlasskolstvi.cz. 
 

Další informace:  
www.klickevzdelani.cz 
 na stránkách Pardubického kraje 
https://www.pardubickykraj.cz/pro-verejnost  
MŠMT (www.msmt.cz)   
Cermat ( https://prijimacky.cermat.cz/ ) 
 
kampodevitce.cz | poradenství pro žáky ZŠ, devátá třída, rodiče deváťáků 
 

 

 
 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska
http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.klickevzdelani.cz/Managementškol/Ředitelna/PřijímacířízenínaSŠ.aspx
https://www.pardubickykraj.cz/pro-verejnost
http://www.msmt.cz/
https://prijimacky.cermat.cz/
https://kampodevitce.cz/

