Přijímací řízení 2022/2023
Žák může podat 2 přihlášky ke studiu na SŠ. (Na jednu školu do dvou různých oborů nebo na dvě různé
školy.)
Vyplněné přihlášky tiskne škola na základě sdělených údajů.

Termíny pro podávání přihlášek jsou následující:
a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022;
b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2023.

Uchazeči o maturitní obory vykonají jednotnou přijímací zkoušku z ČJ a M.
Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín: pátek 14. dubna 2023
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: pondělí 17. dubna 2023
2. termín: úterý 18. dubna 2023
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na
dny:
1. termín: středa 10. května 2023
2. termín: čtvrtek 11. května 2023

Uchazeči o obory s výučním listem budou přijímáni na základě prospěchu na ZŠ.

Zápisový lístek
Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním
zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do
10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky
pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole,
kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do
oboru s talentovou zkouškou.
Každý žák obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou. Zápisový lístek obdrží
na ZŠ.

Další kola přijímacího řízení
K naplnění předpokládaného stavu žáků může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení. Při
přijímacím řízení v dalších kolech se postupuje obdobně jako v 1. kole, s následujícími výjimkami:
a) uchazeč není omezen v počtu podaných přihlášek,
b) nekoná se jednotná zkouška,
c) na přihlášce uchazeč uvádí pouze jednu školu, obor vzdělání.
Informace o dalších vyhlášených kolech i volných místech lze zjistit na webových stránkách SŠ nebo
příslušného krajského úřadu (jmskoly.cz).
Termíny pro podání přihlášky stanoví ředitel SŠ. Zájem o vzdělávání je potřeba opět potvrdit zápisovým
lístkem.

Odvolání
Uchazeč, který obdržel rozhodnutí o nepřijetí, může podat proti tomuto rozhodnutí odvolání. To je
možné učinit ve lhůtě 3 pracovních dní od doručení rozhodnutí. V případě škol, které zřizuje stát,
adresuje odvolání řediteli SŠ. V případě ostatních škol se postupuje při odvolání podle vnitřního
předpisu školy.

Odvolání by mělo obsahovat:
Označení správního orgánu, jemuž je určeno
Jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození
Název školy, kód a název oboru
Důvody odvolání
Jméno a adresu zákonného zástupce nezletilého uchazeče, respektive zletilého uchazeče
Datum a podpis

