
Přijímací řízení na SŠ a gymnázia (9. ročník) a vyplnění přihlášky 

 

Povinná jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté obory vzdělávání se koná v průběhu 

měsíce dubna.  

 1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023 

 2. termín: pátek 14. dubna 2023 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na dny: 

 1. termín: středa 10. května 2023 

 2. termín čtvrtek 11. května 2023 

Jednotná zkouška se koná ve dvou termínech. 

Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně a jejich výsledky jsou zaslány středním školám 

nejpozději do 28. dubna 2023. 

Ředitel příslušné střední školy může stanovit vedle povinné přijímací zkoušky také školní 

přijímací zkoušku, a to v pracovních dnech v období od 13. dubna do 28. dubna 2023 pro 

obory s maturitní zkouškou, v období od 22. dubna do 30. dubna 2023 pro ostatní obory 

vzdělávání. 

Školy hodnocení jednotné přijímací zkoušky zapracují do celkového hodnocení kritérií 

přijímacího řízení. Hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 

60%.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formuláře přihlášek je možno získat v prodejnách tiskopisů SEVT nebo je stáhnout 

například ze stránek CERMAT, MŠMT. 

Jednotná přihláška musí být vytištěna oboustranně na jednom listu.  

Černobílá podoba přihlášky nevadí. OBĚ PŘIHLÁŠKY MUSÍ BÝT VYPLNĚNY STEJNĚ!!! 

Přihlášky s vyplněnou 1. stranou a předepsanými předměty se známkami na straně 2. je 

třeba odevzdat: 

 Třídnímu učiteli / učitelce naší školy nejpozději do 15. února 2023 (prosím o 

dodržení termínu) 

- třídní učitelé ověří známky a dopíší průměry za obě pololetí osmého ročníku a 

pololetí devátého ročníku, následně přihlášku předá výchovné poradkyni 

- výchovná poradkyně přihlášku zaeviduje, dopíši IZO školy a nechá potvrdit 

v ředitelně školy paní ředitelkou, pak přihlášku vrátí žákům 

 

 na SŠ a gymnázium do 1. 3. 2023 

- přihlášku doporučuji odnést osobně na zvolenou SŠ, nechat si potvrdit školou, že 

tam přihláška byla odevzdána (např. na kopii přihlášky) 

- pokud budete přihlášku ke studiu zasílat poštou, pro jistotu posílejte přihlášku 

doporučeně 



 

VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY 

OBĚ PŘIHLÁŠKY MUSÍ BÝT VYPLNĚNY STEJNĚ!!! 

(tzn. škola číslo jedna a dva musí být stejná na obou přihláškách, nejedná se o prioritní pořadí, 

ale je to důležité pro zaslání pozvánky příslušné střední školy, kde se bude konat jednotná 

zkouška v 1. a v 2. termínu) 

1. STRANA 

- Vyplnit hlavičku 

- Název a adresa školy – vyplnit přesnou adresu, dále obor a kód oboru (najdete na 

webu nebo v atlase školství, které děti obdržely v říjnu) 

- Jednotná zkouška – zaškrtnete NE (nehodící se škrtne) pokud bude vaše dítě 

vykonávat jednotnou přijímací zkoušku-CERMAT 

- Termín školní přijímací zkoušky – pokud je pro první kolo stanovena ředitelem 

střední školy (najdete na webu zvolené střední školy) napíšete do kolonky datum 

školní přijímací zkoušky. Některé střední školy a gymnázia školní zkoušku 

nepořádají, pak necháte kolonku prázdnou. 

- Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání 

ke vzdělávání – pokud je vaše dítě v péči PPP (hovoříme o podpůrných opatření 

stupně 2, 3) může mu být při přijímací zkoušce navýšena časová dotace. Je nutné 

zavolat do PPP a domluvili se s paní psycholožkou. PPP vám vystaví příslušný 

doklad, který připojíte k přihlášce. Kontaktujte PPP co nejdříve. V takovémto 

případě zaškrtnete NE (nehodící se škrtne).  

Pokud není vaše dítě v péči PPP zaškrtnete ANO. 

- Podpis uchazeče a zákonného zástupce – důležité!!! pokud chybí podpisy, 

datum a místo, přihláška je neplatná 

- Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání – není jednotné na středních 

školách. Zjistíte na webu školy, zda zvolená střední škola vyžaduje lékařské 

doporučení. Většina SŠ a Gymnázia na lékařském potvrzení netrvají. 

 

2. STRANA 

- IZO naší základní školy: 047609842 

- Chování a prospěch uchazeče ze školy – opis klasifikace – podle vysvědčení 

z osmého a devátého ročníku předepíšete chování, předměty a známky. Průměry 

jednotlivých pololetí zapíší třídní učitelé (do průměrů se nezapočítává známka 

z chování). Prosím ujistěte se, že střední škola vyžaduje jen celý 8. ročník a 

pololetí 9. ročníku. 

- Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další – zde vyplňte dlouhodobé 

koníčky, kolik let se aktivitě věnuje, případné výraznější úspěchy v příslušné 

zájmové aktivitě (např. hra na hudební nástroj, sport, tanec, cizí jazyky, atd…). 

Pokud se žák úspěšně umístil v některých z vědomostních olympiád, taktéž zde 

napište – není tím myšlena účast ve školním kole, ale další postupy a úspěchy). 

Údaje lze také vyplnit ve zvláštní příloze, především v návaznosti na kritéria 

přijímání. 



- Listů příloh – pokud budete mít nějaké přílohy, zde napíšete číslo kolik jich 

přikládáte k přihlášce (např. se může jednat o potvrzení z PPP, atd.) 

A TO JE VŠE!!! 😊 

Cizinci podle Lex Ukrajina  

Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí zkouška z 

českého jazyka (tzn. i didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a 

literatury), pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro 

vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na 

základě žádosti připojené k přihlášce právo konat didaktický test jednotné přijímací zkoušky 

ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. 

Na základě žádosti připojené k přihlášce může škola umožnit uchazeči konat v ukrajinském 

jazyce i písemný test školní přijímací zkoušky. Sdělení o tom, zda škola konání zkoušky v 

ukrajinském jazyce umožní, ředitel školy zveřejní v rámci kritérií přijímacího řízení. V 

případě oborů vzdělání s talentovou zkouškou toto sdělení ředitel školy připojí k těmto 

skutečnostem bezodkladně. Pokud škola písemný test školní přijímací zkoušky zadá v českém 

jazyce, navyšuje se cizinci časový limit pro vypracování testu o 25 % a má právo použít 

překladový slovník. 

 Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným 

konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (Lex Ukrajina 

pro školství), ve znění účinném od 30. 6. 2022   

 Opatření obecné povahy MŠMT – přijímací řízení podle Lex Ukrajina   

 

Konzultační hodiny výchovné poradkyně: úterý 14:30 – 15:30 hod. (možné i jiný den a 

čas) v místnosti 306 ve 2. patře.  Prosím o objednání předem prostřednictvím bakaláře 

nebo e- mailu halamkova@zs-slovenska.cz. 

Na začátku února ještě budou vypsány speciální termíny, kdy vám osobně ráda poradím 

ohledně vyplnění přihlášek. 

Na začátku března pak budu rozdávat zápisové lístky, které jsou nutné k odevzdání 

v případě přijetí na střední školu, učiliště.  

 

Krásný den, pevné zdraví a mnoho sil přeji 

Kamila Svěntá  Halámková (výchovná poradkyně) 
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