
Přijímací řízení na SŠ 2022/2023 

Informační zdroje 

• Atlas školství (Pardubický kraj) 

• Na stránkách školy je zveřejněna prezentace s informacemi o přijímacím řízení 

• Tým “Deváťáci” 

• https://www.atlasskolstvi.cz/ 

• https://www.infoabsolvent.cz/ 

• https://prijimacky.cermat.cz/ 

• https://www.klickevzdelani.cz/Zaci-a-studenti/Zaci-a-studenti-prehled-sekci 

 

Možnosti diagnostiky: 

• https://www.uradprace.cz/informacni-a-poradenske-stredisko-pro-volbu-a-zmenu-povolani 

(kontaktní osoba Bc. Markéta Kynclová tel. 950 119 482, email: marketa.kynclova@uradprace.cz) 

• http://ccvpardubice.cz/kap 

(kontaktní osoba Irena Matějová matejova@ccvpardubice.cz) 

• SALMONDO – on-line diagnostický nástroj (k dispozici ve škole) 

 

 

Přihlášky na SŠ 

• Žáci mohou podat maximálně dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou + dvě přihlášky do 

oborů bez talentové zkoušky 

• Termín podání přihlášky: 

o do 30. 11. 2022 obory s talentovou zkouškou 

o do 1. 3. 2023 obory bez talentové zkoušky 

• Tisk a potvrzení přihlášek zajistí škola. 

• Kódy oborů 
o H - střední odborné vzdělání s výučním listem 
o L/0 + H - úplné střední odborné vzdělání s výučním listem i maturitou (viz tabulka) 
o M - úplné střední vzdělání s maturitou (bez výučního listu) 
o K/4 - Úplné střední vzdělání - všeobecné (vzdělávání na gymnáziu) 

• Žáci v prosinci obdrží přihlášky “na nečisto” - kontrola osobních údajů, doplnění oborů. Potvrdit podpisem, 

vrátit nejpozději během února. 

• Tisk přihlášek po pololetním vysvědčení  

• Podání přihlášek zajišťuje rodič. 

• Některé obory vyžadují lékařské potvrzení 

 

Přijímací řízení na maturitní obory 

• V 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z čj a 

literatury a z matematiky (CERMAT) 

• Ředitel může stanovit i školní přijímací zkoušku  

• Kritéria vyhlásí ředitelé škol do 31. 1 2023.  
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Termíny přijímacích zkoušek 

• Jednotná přijímací zkouška - 13. a 14. dubna 2023 (náhradní termín 10. a 11. května 2023) 

• Školní přijímací zkoušky - 12. - 28. dubna 2023 

•  Přijímací zkoušky do oborů bez maturitní zkoušky (pokud jsou vypsány) - 22. - 30. dubna 2023 

Pořadí škol na přihlášce určuje, ve které škole bude žák konat jednotné zkoušky v 1. a 2. termínu. 

Hodnocení uchazečů v 1. kole přijímacího řízení 

• Výsledky dosažené v jednotných zkouškách (počítá se lepší výsledek z každého testu) – min 25 bodů, 

gymnázia 35 bodů (ze sta možných) 

• Vysvědčení  

• Výsledky školní přijímací zkoušky (pokud se koná) 

• Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče 

 

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení 

• Vyhlášení výsledků přijímacího řízení u oborů vzdělání s talentovou zkouškou – do 20. ledna 2023 

• Vyhlášení výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou - do  

20. února 2023 

• Vyhlášení výsledků přijímacího řízení 

o H – 22. - 30. dubna 2023 

o M, K – 30. dubna 2023 

 

Další kola přijímacího řízení 

• Vyhlašuje ředitel SŠ v případě nenaplnění stavu. 

• Volná místa jsou zveřejněna na stránkách krajského úřadu, v Pardubickém kraji na školském portále 

Pardubického kraje. 

• Kritéria přijetí určuje výhradně ředitel školy. 

• Možnost podat libovolný počet přihlášek. 

 

Zápisový lístek 

• Slouží k zápisu na daný obor vzdělávání. 

• Obdrží zákonný zástupce u kariérové poradkyně.  

• Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou.  

• Termín odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

 

Odvolací řízení 

• Proti rozhodnutí o nepřijetí o studiu se může zákonný zástupce uchazeče odvolat ve lhůtě 3 pracovních dnů 

od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele SŠ k odboru školství krajského úřadu. 

 

Mgr. Hana Dostálová 

kariérová poradkyně 


