
Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2023/2024 

 

Výchovná poradkyně nabízí žákům a jejich zákonným zástupcům aktivní spolupráci a 

poradenskou pomoc při řešení všech problémů týkajících se přijímacího řízení. 

 

Kontakt: 

Mgr. Věra Píchová 

Email: vpichova@zs-spicak.cz 

tel.: 487 714 882 

 

Užitečné zdroje: 

www.infoabsolvent.cz 

www.cermat.cz 

 

 

Přihlášky do oboru s talentovou zkouškou 

- žák si vyzvedne u výchovné poradkyně formulář s vyplněným prospěchem za 7. a 8. ročník 

- žák a jeho zákonný zástupce vyplní 1. stranu formuláře 

- výchovná poradkyně potvrdí razítkem a podpisem 

- pokud škola vyžaduje potvrzení zdravotní způsobilosti, nechá si žák potvrdit přihlášku  

v ordinaci obvodního dětského lékaře (za poplatek) 

- přihlášku je třeba doručit řediteli SŠ do 30. listopadu 2022 

ZA VČASNÉ PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY A DOLOŽENÍ VŠECH RELEVANTNÍCH ÚDAJŮ ODPOVÍDÁ  

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ŽAKA 

http://www.cermat.cz/


 

Přihlášky do oborů bez talentové zkoušky 

- žáci obdrží s pololetním vysvědčením 2 formuláře s vyplněnou druhou stranou přihlášky 

- na první stranu žák (nebo zákonný zástupce) doplní osobní údaje, název a adresu zvolené  

střední školy, název a číselný kód zvoleného oboru – U OBOU FORMULÁŘŮ JE POŘADÍ ŠKOL  

SHODNÉ 

- pořadí škol v přihlášce určuje, na které škole a v jakém termínu bude uchazeč o maturitní  

obor skládat jednotnou přijímací zkoušku, tj.: 

škola uvedená jako 1. v pořadí – jednotná přijímací zkouška se koná 13. dubna 2023 

škola uvedená jako 2. v pořadí – jednotná přijímací zkouška se koná 14. dubna 2023 

- žák a jeho zákonný zástupce potvrdí údaje podpisem, uvedou datum 

- pokud škola vyžaduje potvrzení zdravotní způsobilosti, nechá si žák potvrdit přihlášku  

v ordinaci obvodního dětského lékaře (za poplatek) 

- doplněné formuláře přinesou výchovné poradkyni, která je obratem potvrdí razítkem a 

podpisem  

- pokud SŠ zohledňuje umístění v soutěžích, olympiádách apod. – jedná se vždy o okresní a  

vyšší kola – doložte tyto skutečnosti požadovaným způsobem 

- přihlášky doručte řediteli SŠ do 1. března 2023 (osobně nebo doporučeným dopisem) 

- ZA VČASNÉ PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK A DOLOŽENÍ VŠECH RELEVANTNÍCH ÚDAJŮ ODPOVÍDÁ   

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ŽAKA 

 

 

 

 



Jednotná přijímací zkouška do maturitních oborů 

- uchazeč má právo písemné testy z ČJ a M konat DVAKRÁT: 13. dubna 2023 ve škole 

uvedené na přihlášce jako 1. škola, 14. dubna 2023 ve škole uvedené na přihlášce jako 2. 

škola 

- Cermat sdělí oběma školám LEPŠÍ ze dvou výsledků 

- pokud se uchazeč hlásí do 2 různých maturitních oborů na jedné SŠ, má také právo konat  

jednotnou přijímací zkoušku dvakrát, lepší výsledek se počítá 

- pokud se uchazeč k jednomu z 2 termínů z vážných, např. zdravotních důvodů nedostaví a  

řádně se omluví řediteli školy, má možnost konat zkoušku v náhradním termínu, Cermat  

teprve poté sdělí lepší výsledek oběma školám 

- na celkovém hodnocení uchazeče má výsledek jednotné přijímací zkoušky minimálně 60 %  

podíl 

- sadu ilustračních testů pro jednotnou přijímací zkoušku najdete na adrese  

http://www.cermat.cz 

 

Zápisové lístky 

- zápisové lístky budou žáci uplatňovat až PO přijímacím řízení 

- na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů, ode dne, kdy byl výsledek  

přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 60g odst. 6 

školského zákona). V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, 

zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke 

vzdělávání v dané střední škole. 

- v případě, že byl uchazeč přijat v 1. kole na více SŠ, musí důkladně zvážit, ve které škole  

zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou 

- pokud uchazeč jednou odevzdá zápisový lístek, nemůže jej získat zpět, s výjimkou těchto 2  

http://www.cermat.cz/


případů: 1) odvolání proti nepřijetí na preferovanou školu bylo vyřízeno kladně, 2) uchazeč  

uplatnil zápisový lístek na obor s talentovou zkouškou (zpravidla v lednu) a poté byl přijat na  

preferovaný obor bez talentové zkoušky (zpravidla v dubnu). 

 

 

V České Lípě 28. 09. 2022                                   V. Píchová 


