


 Jsou v pravomoci ředitele střední 
školy.

 Musí být zveřejněny na webu školy 
nejpozději do 31. 1. 2023 .

 Školy s talentovou zkouškou do 
31. 10. 2022.



 známky na vysvědčení z 8. ročníku a z 1. pololetí 
9. ročníku,

 výsledky jednotné zkoušky (Cermat testy), budou 
tvořit nejméně 60 %,

 ředitel může vyhlásit školní přijímací zkoušku, ta 
může například obsahovat ústní pohovor se žákem, 
stává se tak součástí přijímacího řízení,

 součástí kritérií mohou být účasti v různých 
olympiádách, kroužcích, soutěžích apod.



https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-
vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-
konzervatore



a)U oborů vzdělání s talentovou 
zkouškou je nutné přihlášky 
odevzdat do 30. listopadu 2022, 
přijímací řízení bude v lednu.

a)Pro obory vzdělání bez talentové 
zkoušky do 1. března 2023, 
přijímací řízení bude v dubnu.



• Zajišťuje Cermat.

• Český jazyk – 60 minut.
• Matematika – 70 minut.

• Žák může zkoušku vykonat dvakrát, započítá se 
mu lepší výsledek.

• V 1. termínu bude žák zkoušku konat na škole 
uvedené na přihlášce na 1. místě, ve 2. termínu 
pak na škole, kterou uvedl na 2. místě.



• 1. termín: 13. dubna 2023 (čtvrtek).
• 2. termín: 14. dubna 2023 (pátek).

• 6letá a 8letá gymnázia 17. a 18. dubna 2023 
(pondělí a úterý).

Náhradní termín:
• 1. termín: 10. května 2023 (středa).
• 2. termín: 11. května 2023 (čtvrtek).



• Každý žák má nárok na podání dvou přihlášek 
(vytiskneme je ve škole, POUZE JEDNOU, POKUD DOJDE K 
CHYBNÉMU VYPLNĚNÍ ČI NENAHLÁŠENÍ ZMĚN ADRES, 
TELEFONNÍCH ČÍSEL APOD. ŠKOLA JIŽ DRUHOU PŘIHLÁŠKU 
NEVYTISKNE!!!), žák dostane přihlášky v únoru, protože na 
přihláškách musí být uvedeny známky za 1. pololetí 9. 
ročníku.
• Po absolvování přijímacího řízení dostane každý žák 1 
zápisový lístek.
• K přihláškám se přikládají tyto přílohy: potvrzení z PPP, 
SPC (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně 
pedagogické centrum, platí pouze pro žáky, kteří jsou 
klienty PPP, SPC), lékařský posudek, diplomy ze soutěží (v 
případě, že je to kritérium dané střední školy).



Některé školy nepožadují, např. gymnázia.

Některé školy požadují a stačí jim lékařské 
potvrzení přímo na přihlášce.

Některé školy požadují a mají vlastní 
formulář na svých webových stránkách.

Nevyplněný formulář naleznete na webu naší 
školy.



• Přihlášky budou předvyplněné, vyplňujete pouze kód 
a obor, naleznete v atlasu školství, případně na www stránkách.

• Na přihlášce musí být uveden název střední školy, včetně      
adresy!
• Na obě přihlášky se uvádí název první školy (té na kterou se 
chce žák dostat prioritně), a poté název druhé školy, to znamená, 
že obě přihlášky jsou identické!!!
Příklad:
První Přihláška 

1. škola Gymnázium Karviná
2. škola SPŠ Karviná
Druhá přihláška

1. škola Gymnázium Karviná
2. škola SPŠ Karviná
Vyplněné přihlášky musí být podepsány panem ředitelem ( Mgr. 

Petrem Jurasem)!!!
Přihlášky se musí osobně odevzdat na danou střední školu, 

případně poslat doporučeně na danou střední školu.





Přijetí naleznete na webu SŠ.

Nepřijetí – dostanete poštou (pokud není vyzvednuto na 
poště do 5 pracovních dnů, je považováno za doručené).

Odvolání podává zákonný zástupce do tří pracovních dnů 
od doručení rozhodnutí (školy mají často vzory na webech).



Je nutno jej zaslat nebo odevzdat na SŠ do 10 
pracovních dnů od oznámení o přijetí (tím přijetí na 
školu nabude účinnosti).
Převedení na jinou školu je možné, jen po úspěšném 
odvolání.

Ztráta – nutno napsat písemnou žádost a čestné 
prohlášení (je na webu školy), že nebyl zápisový lístek 
použit.

Bude vydán zápisový lístek s označením NÁHRADNÍ.



• Lze využít služeb Pedagogicko-psychologické 
poradny Karviná.

• IPS – informační poradenské středisko v Karviné 
(ÚP). 



Mgr. Ondřej Mokroš
ondrej.mokros@zs-delnicka.cz
Telefon: 597578167

mailto:ondrej.mokros@zs-delnicka.cz

