
Přijímací řízení 

2022/2023 

Informace pro zákonné zástupce 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY – kritéria přijímacích zkoušek 

 31. 10. 2022 - stanovení kritérií přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou a 

konzervatoř a gymnázia se sportovní přípravou 

 31. 1. 2023 - stanovení kritérií přijímacího řízení u oborů bez talentových zkoušek 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY – odevzdání přihlášek 

 30. 11. 2022 - odevzdání přihlášek ředitelům SŠ, v případě přihlášky do oborů vzdělání s 

talentovou zkouškou a konzervatoří a gymnázií se sportovní přípravou 

 1. 3. 2023 - odevzdání přihlášek ředitelům SŠ 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY – termíny přijímacího řízení 

 2. - 15. 1. 2023  Přijímací řízení (TZ) do  oborů vzdělání s talentovou zkouškou v 1. kole 

 2. 1. - 15. 2. 2023 Přijímací řízení (TZ) do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v 

1. kole 

 15. - 31. 1. 2022 talentové zkoušky v konzervatořích v 1. kole 

 12. - 28. 4. 2023 stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělávání s maturitní 

zkouškou v 1. kole 

 22. - 30. 4. 2023 stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělávání s výučním 

listem a závěrečnou  zkouškou v 1. kole 

 13. 4. 2023 - 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory 

vzdělání (ČJL, M) 

 14. 4. 2023 - 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory 

vzdělání (ČJL, M) 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY – náhradní termíny přijímacího řízení 

 10. 5. 2022 - 1. náhradní termín jednotné zkoušky - všechny obory vzdělávání 

 11. 5. 2022 - 2. náhradní termín jednotné zkoušky - všechny obory vzdělávání 

 

PŘIHLÁŠKY s talentovou zkouškou 

 v prvním kole má každý uchazeč nárok na dvě přihlášky, které dostane předvyplněné ve 

škole (hlavička + známky), nezapomeňte si zkontrolovat v ONLINE ŠKOLE správnost/platnost 

tel. čísel a mailů! 



 vy doplníte adresy škol, obory a kódy (pomůže Atlas školství, který žáci dostali), podpisy 

zákonných zástupců a žáka, podpis ředitele + razítko školy 

 Pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci 

(obě přihlášky vyplňte úplně stejně) 

 

 přílohy přihlášek: 1) Lékařský posudek (potvrzuje možnost studia vybraného oboru) 

2) Doporučení Školského poradenského zařízení (u žáků se SVP) 

3) Diplomy ze soutěží, potvrzení účasti v zájmovém kroužku… 

 

 odevzdání přihlášky: do 30. 11. 2022 - odevzdání přihlášek ředitelům SŠ 

(osobně – dostanete potvrzení nebo poštou – doporučeně) 

 talentové zkoušky se konají v prvním týdnu v lednu 

 

 pokud uchazeč úspěšně složí talentovou zkoušku, odevzdá na tuto školu ZÁPISOVÝ LÍSTEK 

(I tak mohou pokračovat v 1. a 2. kole na školách bez talentových zkoušek) 

 

 sportovní gymnázia – uchazeč musí úspěšně složit talentové zkoušky + M + Čj (přihláška se 

podává 2x; modrá a růžová) 

 

PŘIHLÁŠKY bez talentové zkoušky 

 v prvním kole má každý uchazeč nárok na dvě přihlášky, které dostane předvyplněné ve 

škole (hlavička + známky) nezapomeňte si zkontrolovat v ONLINE ŠKOLE správnost/platnost 

tel. čísel a mailů! 

 vy doplníte adresy škol, obory a kódy (pomůže Atlas školství, který žáci dostali), podpisy 

zákonných zástupců a žáka, podpis ředitele + razítko školy 

 Pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci 

(obě přihlášky vyplňte úplně stejně) 

 

 přílohy přihlášek: 1) Lékařský posudek (potvrzuje možnost studia vybraného oboru)  

- není třeba na gymnázia a obchodní akademie 

2) Doporučení Školského poradenského zařízení (u žáků se SVP) 

3) Diplomy ze soutěží, potvrzení účasti v zájmovém kroužku… 

 31. 1. 2023 - stanovení kritérií přijímacího řízení u oborů bez talentových zkoušek 

 

 odevzdání přihlášky: do 1. 3. 2023 - odevzdání přihlášek ředitelům SŠ 

(osobně – dostanete potvrzení nebo poštou – doporučeně) 

 

 termíny jednotné přijímací zkoušky letos vychází na 13. a 14. dubna 

 

ZÁPISOVÉ LÍSTKY 



 slouží k potvrzení úmyslu uchazeče/uchazečky stát se žákem/žákyní příslušného oboru 

vzdělání na dané střední škole.  

 Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek dostanou od nás na ZŠ do 14. 3. 

 žák odevzdá ZL na jednu školu, kam je přijat 

 podává se do 10 pracovních dnů od chvíle, kdy jsou vyvěšeny výsledky na internetu 

 informace o nepřijetí přijde písemně  

 

ODVOLÁNÍ  

 odvolání se podává do 3 dnů  

 informace o nepřijetí přijde písemně, ale můžete poslat odvolání hned jak zjistíte nepřijetí na 

internetu 

 formuláře najdete na internetu, v atlasech školství (zde jsou i veškeré další potřebné 

informace) 

 v druhém a dalších kolech může uchazeč podat libovolný počet přihlášek (jedna přihláška na 

jednu školu) 

 

UŽITEČNÉ ODKAZY – INFORMACE 

• www.olkraj.cz www.olomouckeskolstvi.cz 

• www.msmt.cz 

• www.cermat.cz 

• www.infoabsolvent.cz 

• ww.atlasskolstvi.cz 

• dny otevřených dveří na jednotlivých školách 

 

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

