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Přijímací řízení na střední školy 2023
Po splnění povinné školní docházky, žáci mohou pokračovat ve vzdělání na SŠ. 

Podmínky studia na SŠ
• splněno 9 let povinné školní docházky – cizinec, který ZŠ ukončil v zahraničí, musí předložit ověřené   

a přeložené kopie vysvědčení - nostrifikace při přechodu ze ZŠ na SŠ se nevyžaduje 
• legální pobyt v ČR – nejpozději ke dni nástupu ke vzdělávání (1. 9. 2023) předložit cestovní pas nebo kartu 

pobytu 
• splnění kritérií přijímacího řízení 
• za osoby mladší 18 let jedná zákonný zástupce 

Typy středních škol
• ukončené výučním listem – studium trvá 3 roky, zaměření na konkrétní profesi, zahrnuje praxi (kód H). 
• ukončené maturitou (maturitní vysvědčení) – studium trvá 4 roky, umožňuje další studium na vysoké škole 

nebo vyšší odborné škole
▪ všeobecné zaměření – gymnázia (kód K) 
▪ střední odborné školy – obchodní akademie, střední průmyslové školy, střední zdravotnické 

školy… (kódy M, L)
▪ SŠ s uměleckým zaměřením 

 

Výběr střední školy
Přehled všech středních škol najdete zde: www.atlasskolstvi.cz

Více informaci zde:
https://cloud.meta-ops.eu/wp-content/uploads/2022/01/03_02_en.pdf 

Více informaci o konkrétní škole vždy najdete na webu školy.
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Důležité termíny 
• do 30. 11. – podání přihlášek na umělecké SŠ (obory s talentovou zkouškou) 

• do 31. 1. – na webových stránkách SŠ zveřejněny podmínky pro přijetí do jednotlivých oborů

• do 1. 3. – podání přihlášek na SŠ

• 13-14. 4. – jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky (čtyřleté obory vzdělání)

• od 22. 4. do 30. 4. – 3 leté učební obory

Přihlášky

• 1. kolo – je možné podat pouze 2 přihlášky 

• 2. a další kola – počet přihlášek není omezen 

Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou.

Přijímací řízení

• kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněny nejpozději do 31. 1. 2023 na webu škol
• jednotná přijímací zkouška (JPZ): 

▪ písemný test z českého jazyka a literatury 
▪ písemný test z matematiky.

• některé školy mohou mít vypsané také školní přijímací zkoušky

Přihláška ke stažení zde: 
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkous-
ka/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss 

Testová zadání k procvičování najdete zde: 
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani 
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Úpravy pro uchazeče s odlišným mateřským jazykem
Pro uchazeče s odlišným mateřským jazykem jsou možné úlevy u jednotných přijímacích zkoušek, liší se však podle 
toho, zda uchazeč dokončil devítiletou povinnou školní docházku v zahraničí nebo docházel na základní školu v 
České republice. Další výjimky se vztahují na osoby s dočasnou ochranou či vízem strpění v souvislosti s válkou na 
Ukrajině.

Potřebné dokumenty 

• vysvědčení za poslední 2 roky (obvykle 8. a 9. třída)
▪ česká ZŠ – žákům 9. třídy potvrdí škola
▪ vysvědčení ze zahraničí - úředně ověřené kopie a soudní překlad do češtiny, 

• převod známek na českou stupnici (posouzení je plně v kompetenci ředitele střední školy, někdy orientač-
ní poznámku dělá překladatel v soudním překladu) 

• potvrzení o zdravotní způsobilosti (pokud je vyžadující podle Kritéria přijímacího řízení, vystaví váš lékař)

Po přijetí přihlášek škola pošle pozvánku s instrukcemi k přijímacímu řízení s registračním číslem, dopis přijde dopo-
ručeně poštou. Zkontrolujte, zda máte označenou poštovní schránku. 

Výsledky přijímacího řízení 

Výsledky JPZ dostávají školy do konce dubna. Do 2 pracovních dnů ředitelé škol zveřejní výsledky na webových 
stránkách školy a na nástěnce v budově školy pod registračním číslem uchazeče, které dostal přiděleno v dopise ze 
střední školy.

Pozor, přijatým uchazečům se neposílá žádné rozhodnutí poštou.
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Podrobnější informace naleznete zde:
https://inkluzivniskola.cz/prijimacky-pro-zomj 

Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka najdete zde:
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=htt-
ps%3A%2F%2Fcloud.meta-ops.eu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F01%2Fp
riloha-en_zadost-o-prominuti-zkousky-z-cj.docx&wdOrigin=BROWSELINK 
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Užitečné odkazy:
https://inkluzivniskola.cz/prijimaci-rizeni-na-ss

https://meta-ops.eu/cizinci-rodice-deti/upravy-jednotnych-pri-
jimacich-zkousek-pro-uchazece-s-odlisnym-materskym-jazykem-pro-skolni-rok
-2023-24/ 
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Přijetí do SŠ

V případě přijetí uchazeč musí do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdat zápisový lístek:

• Uchazeč, který je žákem základní školy v ČR, obdrží zápisový lístek na této základní škole. 
• V ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek příslušný krajský úřad dle místa pobytu na 

území České republiky.

 Nepřijetí do SŠ
Jestliže nebyl uchazeč přijat, může podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí na 
SŠ.




