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Základní informace k přijímání na střední školy  
pro školní rok 2023/2024 

 
 

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
Zveřejnění 
 
Ředitel střední školy zveřejňuje, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup: 
 

 obory vzdělání, pro které se vyhlašuje přijímací řízení, včetně forem vzdělávání 
 předpokládaný počet přijímaných uchazečů do každého oboru vzdělání a formy 

vzdělávání 
 kritéria přijímacího řízení a způsob hodnocení splnění kritérií 

 
Obory vzdělání s talentovou zkouškou -------- 
Ostatní obory vzdělání do 31. ledna 2023 

 
 

Podávání přihlášek 
 
Uchazeč podává přihlášku řediteli střední školy, do které se hlásí. Za nezletilého uchazeče 
podává přihlášku zákonný zástupce*). U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo 
uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech podat přihlášku ředitel 
příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. 
 
*) v případě nezletilého uchazeče je náležitostí přihlášky také souhlas uchazeče s jejím 
podáním 
 
Obory vzdělání s talentovou zkouškou -------- 
Ostatní obory vzdělání do 1. března 2023 

 
Uchazeč může do 1. kola přijímacího řízení podat celkem dvě přihlášky do oborů vzdělání 
bez talentové zkoušky. Obě přihlášky může podat na jednu školu na dva různé obory.  
 
 
 
 



Formulář přihlášky si může uchazeč: 
 

 vyzvednout u ředitele ZŠ 
 stáhnout z www.spsbv.cz   

 
Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání  
 
Vysvědčení nemusí být doloženo, je-li klasifikace na přihlášce potvrzena školou razítkem 
bez malého státního znaku. 
 
Potvrzení zdravotní způsobilost se vyžaduje: 
 

 u maturitních oborů: Elektrotechnika, Provoz a ekonomika dopravy a Mechanik 
elektrotechnik 

 u všech učebních oborů 
 
Potvrzení zdravotní způsobilosti se nevyžaduje u maturitních oborů:  
Strojírenství, Obchodní akademie a Podnikání 
 
Údaje uvedené v přihlášce musí být čitelné. 

 
 
Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce 
 
Informaci o místu a čase konání jednotné přijímací zkoušky získá uchazeč z pozvánky 
zaslané ředitelem střední školy nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky. 
 
Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce 
(pouze uchazeči ke vzdělávání 
ve čtyřletých oborech vzdělání s maturitní 
zkouškou) 

14 dní před konáním přijímací zkoušky 

 
 
Přijímací zkoušky 
 
Jednotná přijímací zkouška pro 1. kolo přijímacího řízení 
 
Řádný termín 13. a 14. dubna 2023 
Náhradní termín 10. a 11. května 2023 

 
Jednotná zkouška je organizována ve dvou termínech: v 1. termínu ve škole (oboru 
vzdělání, zaměření ŠVP) uvedené na přihlášce jako první, ve druhém termínu ve škole 
(oboru vzdělání, zaměření ŠVP) uvedené na přihlášce jako druhé (pokud uchazeč podá  
v 1. kole dvě přihlášky, uvádí školy na obou tiskopisech ve stejném pořadí). Uchazeč tak 
může jednotnou zkoušku konat dvakrát, pokud podá obě přihlášky do oborů s MZ, kde se 
jednotná zkouška povinně koná. 
 
 

 



Zveřejnění výsledků přijímacího řízení z řádného termínu 
 

 U oborů vzdělání s maturitní zkouškou a stanovenou jednotnou zkouškou: 
a) Centrum zpřístupní výsledky jednotné zkoušky školám nejpozději do 28. dubna; 
b) Ředitel střední školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem 

zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole; ředitel školy zveřejní výsledky 
prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě. 

 
 U oborů vzdělání bez maturitní zkoušky ředitel střední školy zveřejní hodnocení  

do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací 
zkouška konala, jinak v termínu od 22. dubna do 30. dubna, pokud se ani školní 
přijímací zkouška nekonala; v tomto termínu zároveň odešle rozhodnutí o nepřijetí. 

 
Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou od 28. dubna do 2.května 2023
Obory středního vzdělání s výučním listem od 22. dubna do 30. dubna 2023

 
 

Zápisový lístek 
 

 Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí 
uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke 
vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byly zveřejněny 
výsledky přijímacího řízení na stránkách školy www.spsbv.cz a na veřejně 
přístupném místě (na všech součástech školy). Lhůta je dodržena, pokud je 
zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních 
služeb (na poštu). Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč 
se žákem školy nestává.  

 
 Vydávání zápisových lístků žákům školy, kteří se hlásí do: 

 

Oborů vzdělání s talentovou zkouškou -------- 
Ostatních oborů vzdělání do 15. března 2023 

 
Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem, ostatním 
uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče (týká se 
např. žáků víceletých gymnázií), u cizinců podle místa pobytu na území ČR, 
případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území ČR nepobývá.  
 

 Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Zpětvzetí zápisového lístku není 
možné, s výjimkou případu, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění 
ve škole, kde byl přijat na odvolání. 

 
 Povinnost odevzdat zápisový lístek se nevztahuje na nástavbové studium 

(denní i dálkovou formou vzdělávání), zkrácené studium pro získání středního 
vzdělání s výučním listem a zkrácené studium pro získání středního vzdělání 
s maturitní zkouškou. 

 

 


