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                         Tel./fax 235 35 92 29/ 235 35 51 85, sindelar@zsdedina.cz 
 
                       Přijímací  řízení pro školní rok 2022/ 2023  
 
Nově od školního roku 2016/2017 se mění některé okolnosti přihlašování uchazečů k přijímacímu řízení a  průběh 
přijímacího řízení. Tyto změny vycházejí z nového znění § 60 až 64 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., ve 
znění zákona č. 178/2016 Sb.) a z  vyhlášky č. 353/2016 Sb., o  přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (dále 
jen „vyhláška“). Změny se týkají přihlášek ke střednímu vzdělávání ve školách všech zřizovatelů.   
 
Změny v přihláškách  souvisejí zejména se zavedením jednotné zkoušky (konané formou písemného testu ze 
vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace) 
v oborech s maturitní zkouškou podle § 60 odst. 5 školského zákona (s výjimkou oborů zkráceného studia podle 
§ 60 odst. 6 školského zákona a oborů skupiny „82 Umění a užité umění“ § 62 odst. 4 školského zákona) v prvním 
kole přijímacího řízení.  Informace na http://www.msmt.cz 
 
Výchovný poradce :  Mgr. Stanislav Šindelář 
                                     Konzultace :   - kdykoliv odpoledne po předběžné telefonické domluvě                                   

        - pro žáky vždy o velké přestávce 
 
Žáci  9. tříd  -  střední školy – první kolo přijímacího řízení - přihlášky 
Uchazeč obdrží od vých. poradce  přihlášku, kterou ZŠ po vyplnění uchazeči okopíruje (čímž získá 2 ks),   
to pro volbu 1(viz.níže) nebo 2 přihlášky pro volbu 2 (viz.níže)  
Uchazeč volí:        1. přihlášku s opisem klasifikace z vysvědčení – vyplňuje a potvrzuje ZŠ  
                      nebo 2. přihlášku bez opisu klasifikace z vysvědčení – vyplňuje, podepisuje uchazeč a                                         
                                   dokládá ověřené kopie vysvědčení   
- uchazeč hlásí výchovnému poradci  svou volbu pro přípravu přihlášky 
- podává nejvýše 2 obory na střední školy 
- přihláška k vyzvednutí u výchovného poradce školy od 7.2. do 28.2.2023 pro denní formu vzdělávání   
   a od 2.11. do 29.11.2022 do oborů s talentovou zkouškou    
- další přihlášky (pokažené) –uchazeč obdrží na ZŠ Dědina 
Uchazeči mohou podávat dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky podávají uchazeči 
nebo u nezletilých jejich zákonní zástupci přímo k rukám ředitelů středních škol, a to do 1. března 2023 
u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022. 
V dalších kolech přijímacího řízení není uchazeč  omezen v počtu přihlášek, které podá. Přitom 
v každé přihlášce uvádí jen jednu školu.  

Jednotná přijímací zkouška 
Pojem „Jednotná zkouška“ je uplatněn do přihlášky v souvislosti s možností konat jednotnou přijímací zkoušku 
v prvním kole přijímacího řízení v oborech s maturitní zkouškou ve 2 termínech (§ 60c odst. 1 školského zákona) 
stanovených do 30. září Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Písemné testy jednotné zkoušky tak může 
uchazeč konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce jako 1. škola, ve druhém 
stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce jako 2. škola podle § 60c odst. 1 věta druhá školského zákona. 
Uchazeči se vždy do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z každého testu, a to na obou školách. 
   
Jednotná přijímací zkouška pro školní rok 2022/2023 
  

   1. termín: 13. dubna 2023 - pro čtyřleté obory vzdělání  
                           14. dubna 2023  

   2. termín: 17. dubna 2023 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií 
                           18. dubna 2023  
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na tyto 
dny: 
      1. náhradní termín: 10. května 2023 
      2. náhradní termín: 11. května 2023 



Školní přijímací zkouška pro školní rok 2022/2023 
V přijímacím řízení se může (ale nemusí) konat také „školní přijímací zkouška". Obsah a formu školní přijímací 
zkoušky stanovuje ředitel školy. Školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení, pokud je ředitelem 
školy stanovena, se u maturitních oborů vzdělání koná v pracovních dnech v termínu 
 od 12. dubna do 28. dubna 2023 a v nematuritních oborech vzdělání v pracovních dnech v termínu 
 od 22. dubna do 30. dubna 2023. 
Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou se v prvním kole přijímacího řízení koná v pracovních 
dnech v termínech od 2. ledna do 15. ledna 2023. Talentová zkouška v konzervatoři v prvním kole přijímacího 
řízení se koná v pracovních dnech v termínech od 15. do 31. ledna 2023. V oboru vzdělání Gymnázium se sportovní 
přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech v termínech od 2. ledna do 15. února 2023. Konkrétní 
termíny stanoví ředitel školy, přičemž pro první kolo přijímacího řízení stanoví dva termíny talentové zkoušky. 
 
Zápisový lístek 
Slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na dané střední škole. Uchazeč 
obdrží zápisový lístek na dané ZŠ (na ZŠ Dědina) do 15.března 2023, nebo do 30.11.2022 v případě oborů 
vzdělávání s talentovou zkouškou. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce 
zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území 
České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při 
vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce. 
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče 
odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 
pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v 
této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. 
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se 
ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí 
tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. 
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na 
škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek 
uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo přijímání do oborů konzervatoře, pokud 
byl následně přijat do oboru vzdělání denní formy. 
  
Další informace k přijímacímu řízení 

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledku testů zajišťuje Centrum 
pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum). 
Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče příslušné SŠ, na níž se uchazeč hlásí, nejpozději do 28.dubna.  
Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění 
hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. V případě ostatních oborů vzdělání ukončí 
ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání školní přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých 
uchazečů. 
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o 
nepřijetí. Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované 
podobě. 
Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel 
školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých 
uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2023. 
Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve 
škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. 
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená - 
již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům. 
V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami se vychází při úpravě podmínek přijímacího řízení ve 
škole z doporučení školského poradenského zařízení. Předkládání doporučení školského poradenského zařízení, 
a tím žádosti na úpravu podmínek přijímacího řízení, je ale na uchazeči nebo jeho zákonném zástupci (nepředkládá 
se povinně) podle § 16a odst. 1 školského zákona. Při zpracovávání doporučení školského poradenského zařízení se 
zohledňuje, zda jde o obor vzdělání, kde je nebo není požadován lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke 
vzdělávání v oboru vzdělání podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. Z doporučení může případně vyplývat, že je 
vhodné podání přihlášky na jiný obor vzdělání.  

Po přijímacím řízení  informujte neprodleně výchovného poradce o přijetí. Předkládejte potvrzení nebo 
rozhodnutí o přijetí na střední školu.                                                                      Mgr.Stanislav Šindelář, výchovný poradce 
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