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Právní předpisy

❑ zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů;

❑ vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke 

střednímu vzdělávání, ve znění vyhláškou č. 244/2018 

Sb.;

❑ zákon č. 500/2004 Sb., (správní řád), ve znění pozdějších

předpisů.



Organizace přijímacího řízení

§ 60

❑ Ředitel střední školy může vyhlásit první kolo přijímacího

řízení. První kolo vyhlašuje do 31. ledna. Pro jednotlivá kola

stanoví jednotná kritéria a předpokládaný počet přijímaných

uchazečů.

❑ Pokud se jednotná př. zkouška nekoná, koná se vždy školní

přijímací zkouška.

❑ Zveřejnění kritérií  a předpokládaného počtu přijímaných 

uchazečů na webových stránkách školy:

do 31. 01. 2023;

do 31. 10. 2022 (obory s talentovou zkouškou). 



Termíny jednotných 

přijímacích zkoušek, pokud je stanoví ředitel školy

❑ 1. termín: 13.04.2023

❑ 2. termín: 14.04.2023

❑ Náhradní termín (všechny obory vzdělání):

1. termín: 10.05.2023

2. termín: 11.05.2023



❑ Pro první kolo přijímacího řízení se podává přihláška na

platném tiskopise řediteli střední školy:

❑ u oborů s talentovou zkouškou může uchazeč podat

nejvýše 2 přihlášky do 30. listopadu 2022 (podáním

přihlášky není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku

do oborů bez TZ);

❑ do oborů bez talentové zkoušky může uchazeč podat

nejvýše 2 přihlášky do 1. března 2023.

❑ Součástí přihlášky - doklady stanovené vyhláškou, včetně

posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti a další

dokumenty dle kritérií.



Organizace přijímacích zkoušek 

§ 60c

Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat

dvakrát (do celkového hodnocení se započítává lepší

výsledek testů).

❑ v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce

v prvním pořadí;

❑ ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na

přihlášce ve druhém pořadí;

❑ pokud koná př. zkoušku jen na jedné škole, tak ji tam koná v

obou termínech.



Organizace přijímacích zkoušek 

§ 60c

Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce nedostaví:

❑ jen vážné důvody (např. zdravotní);

❑ písemná omluva do 3 dnů řediteli dané školy;



Další kola přijímacího řízení 

§ 60f

❑ Počty volných míst oznamuje ředitel střední školy KÚ, poté

informace zveřejňovány na www.zkola.cz

❑ V rámci hodnocení výsledků může ředitel zohlednit výsledky

jednotné zkoušky (a určí náhradní způsob hodnocení pro

uchazeče, kteří JPZ nekonali).

❑ Pozvánka se zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před

termínem konání přijímací zkoušky.

https://www.zkola.cz/


Odvolání

Odvolání se podává písemně u příslušné střední školy.

❑ ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

Ředitel

Autoremedura postoupí celý spis KÚ

(§ 183 odst. 3 (30 dnů)

školského zákona a

§ 87 správního řádu)

❑ Platí pro školy všech zřizovatelů.



K čemu slouží zápisový lístek:

❑ Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se

žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.

❑ Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole obdrží jeden

zápisový lístek – 31.01.2023 spolu s přihláškou (pokud

nebude stanoveno vedením školy jinak).

Zápisový lístek § 60g



Zápisový lístek § 60g

Postup při odevzdávání zápisového lístku:

❑ Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč

nebo zákonný zástupce odevzdáním ZL řediteli školy

nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení -

zveřejnění rozhodnutí.

❑ ZL se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této

lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.



Zápisový lístek § 60g

Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. 

To neplatí v případě kdy:

❑ Uchazeč chce uplatnit zápisový lístek v rámci přijímacího 

řízení, kde byl přijat na základě odvolání.

❑ Uchazeč již uplatnil ZL na některý  z oborů s 

talentovou zkouškou a následně byl přijat na „klasickou“ 

střední školu.



Náhradní zápisový lístek vydává orgán, který jej vydal.

❑ Na základě písemné žádosti. 

❑ Čestné prohlášení, že nebyl a nebude ZL uplatněn. 

❑ Podpis uchazeče a zákonného zástupce nezletilého.

Zápisový lístek § 60g



Děkuji za pozornost


