
Kalendář důležitých termínů přijímacího řízení 

 

31. ledna  
 

ředitel vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení a 
podmínky pro přijetí  

 

1. března  uzávěrka 1. kola přihlášek pro maturitní 
obory bez talentové zkoušky  

15. března  nejpozději 15. 3. žák obdrží zápisový lístek 
pro obory bez talentové zkoušky  

12. – 28. 4.  konání školních přijímacích zkoušek u 
oborů s maturitní zkouškou (MZ), pokud 
jsou vypsány  
konání školních přijímacích zkoušek pro 
obory bez talentové/maturitní zkoušky 22. – 
30. 4.  

13. dubna  čtyřleté obory vč. nástavbového studia – 
konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 1. 
termín  

14. dubna  čtyřleté obory vč. nástavbového studia – 
konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. 
termín  

17. dubna  víceletá gymnázia – konání testů pro 1. kolo 
přijímacího řízení 1. termín  

18. dubna  víceletá gymnázia – konání testů pro 1. kolo 
přijímacího řízení 2. termín  

30. 4. – 2. 5. (obory s výučním listem 22. 
– 30. 4.)  

ředitel vyhlásí výsledky přijímacího řízení  

10. května  náhradní termín pro konání testů pro 1. kolo 
přijímacího řízení 1. termín – všechny obory  

11. května  náhradní termín pro konání testů pro 1. kolo 
přijímacího řízení 2. termín – všechny obory  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přihláška  
Přihlášku si můžete stáhnout na internetu. Je možné po domluvě přihlášku 
vytisknout ve škole. V prvním kole můžete podat až 2 přihlášky. V dalších kolech 
už počet není omezen.  
Do kdy je nutné přihlášku podat: do 1. března  
(obory bez talentové zkoušky) 
 

Co musí přihláška obsahovat  
• Kód a název oboru (např. 79-41-K/41 gymnázium)  
• IZO školy (9místné číslo)  
• Pokud využijete možnost podání 2 přihlášek v 1. kole, je nutné ji podat na obě 
vybrané školy a do obou přihlášek uvést tuto další školu, na kterou se v 1. kole 
hlásíte.  
 
Kódy a IZO najdete na stránkách vybrané školy nebo v rejstříku škol.  
Některé obory požadují potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu 

povolání – potvrzuje ji lékař na 1. straně přihlášky. 

 

1. kolo přijímacího řízení  
V 1. kole můžete podat až 2 přihlášky.  
Je vypsána školní přijímací zkouška? V 1. kole musí škola stanovit alespoň 2 
termíny konání zkoušek. Školní přijímací zkoušku nelze v rámci jedné školy v 1. 
kole vykonat dvakrát.  
Data konání, náplň přijímaček, počet přijímaných zájemců a kritéria hodnocení 
musí ředitel dané školy zveřejnit:  
• do 31. 10. (obory s talentovou zkouškou)  
• do 31. 1. (ostatní obory)  
 
Jednotná zkouška se týká všech oborů vzdělání s maturitní zkouškou bez 

talentové zkoušky (výjimkou je obor Gymnázium se sportovní přípravou), 

zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou. Skládá 

se z českého jazyka a literatury a matematiky. 

 

 

 



Kdy se zkoušky mohou konat  
V prvním kole ředitel u školní přijímací zkoušky musí stanovit alespoň 2 

termíny. Pozvánku ke zkoušce škola rozesílá nejpozději 14 dní před konáním 

zkoušky. 

Jednotná přijímací zkouška: viz tabulka 

Kdy zjistíte výsledek  
• ředitel zveřejní celkové hodnocení u oborů s MZ do 30. 4. (2022 do 2. 5.)  
• u oborů bez MZ ředitel zveřejní hodnocení do 2 pracovních dnů po konání 
školní přijímací zkoušky, pokud se nekonala, pak od 22. do 30. 4.  
Nepřijatým uchazečům ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. 

Seznam přijatých škola zveřejňuje, oznámení se nezasílá. 
 

Co dělat v případě neúčasti u zkoušky  
Omluvu v případě neúčasti u zkoušky je třeba adresovat v písemné podobě 
řediteli školy do 3 dnů po termínu zkoušky.  
Náhradní školní zkouška se koná nejdéle měsíc po řádném termínu a není 

určena pro případy, kdy se uchazečům kryjí termíny přijímací zkoušky na více 

školách. Náhradní termín jednotné zkoušky je pro rok 2023 stanoven na 10. a 

11. 5. 

Zápisový lístek  
Jak postupovat, pokud jste na seznamu přijatých? Zájem o studium na škole 
musíte ještě potvrdit. To uděláte pomocí zápisového lístku.  
Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek. Zápisový lístek se týká jen uchazečů 
o denní formu studia.  
Kdo vám lístek vydá  
• Základní škola, na kterou chodíte  
 
Kdy lístek dostanete  
• Obory s talentovou zkouškou do 30. listopadu  
• Ostatní obory do 15. března  
 
Na odevzdání lístku máte 10 dnů.  
Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí musíte zápisový lístek odevzdat 
řediteli školy nebo jej předat poště k odeslání. Pokud v tomto termínu lístek 
neodevzdáte, zaniká váš nárok na přijetí na danou školu.  



Podací lístek nelze vzít zpět, výjimkou je případ, kdy vás přijmou na základě 

odvolání nebo přijetí na obor bez talentové zkoušky, pokud jste lístek uplatnili u 

oboru s talentovou zkouškou. 

Co dělat v případě, že obdržíte rozhodnutí o nepřijetí?  
Obdrželi jste rozhodnutí o nepřijetí? Zkuste se odvolat. Žádost o přezkoumání 
rozhodnutí je třeba podat do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. 
Adresovat jej musíte řediteli školy. Jaká je vaše šance?  
Jak postupovat  
• Odvolání podávejte, jen pokud jste sice „pod čarou“ pro přijetí, ale přijímačky 
jste udělali  
• Pokud jste mezi prvními, kteří nebyli přijati, máte velkou šanci – ředitelé 
někdy nechávají volná místa, případně mohou odpadnout ti z přijatých, kteří 
zvolí jinou školu  
• Pokud odvolání zasíláte poštou, ponechte si podací lístek od doporučeného 
dopisu kvůli prokázání data podání  
• V případě, že odvolání předáváte ve škole, vyžádejte si potvrzení s datem 
převzetí  
Zásady pro úspěšné odvolání  
• Jméno vaše i zákonného zástupce, úplnou adresu, datum narození, správný 
název školy, kód a název oboru a pořadí mezi uchazeči  
• Adresujte jej řediteli školy  
• Dodržte lhůtu pro podání – do 3 dnů od doručení vyrozumění o nepřijetí  
 

Jednotná přijímací zkouška: 

Co vás v testech CERMAT čeká  
Testy jsou v papírové podobě, skládají se z matematiky a českého jazyka a 
literatury a jsou připraveny pro čtyřleté, šestileté a osmileté obory studia. 
Maximální počet bodů v obou testech je 50.  
Test z českého jazyka a literatury : časový limit pro vypracování testu je 60 
minut.  
Test z matematiky :u otevřených úloh se požaduje a hodnotí i postup řešení. 
Test trvá 70 minut.  
Hodnocení testů  
Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 % (u 
gymnázií se sportovní přípravou min. 40 %), ředitel školy může stanovit hranici 
úspěšnosti v jednotné, případně školní přijímací zkoušce. Do hodnocení se v 
případě 2 podaných přihlášek započte lepší výsledek písemného testu z obou 
předmětů. 



 

Termíny testů 
CERMAT Pro 
jaký typ studia  

1. termín  2. termín  

Čtyřleté studium 
(pro 9. ročníky)  

13. 4. 2023  14. 4. 2023  

Šestileté a 
osmileté 
studium 
(víceletá 
gymnázia)  

17. 4. 2023  18. 4. 2023  

Náhradní termín 
pro čtyřleté i 
víceleté obory  

10. 5. 2023  11. 5. 2023  

 
 

Vyzkoušejte testy z internetových zdrojů  
Testy CERMATu, NIQES a testy pro zamýšlené plošné testování žáků 9. tříd 

najdete pohromadě zde: http://www.kampomaturite.cz/prijimaci-zkousky-

srovnavaci-zkousky-testy/. Doporučujeme sledovat také stránky škol, které 

přijímací zkoušky vypisují, a mají na svých stránkách uvedené vzorové testy 

nebo testy z předchozích let. 

 


