Informace o přijímacím řízení na učební a studijní obory ve školním roce
2022/2023
Organizace PŘ 2023
Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných
jednotných testů
Pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
www.cermat.cz

Jednotné testy – ČJ, MAT, otevřené i uzavřené úlohy
Vzorové testy na www.cermat.cz
Přihlášky ke studiu:


Zákonný zástupce uchazeče odevzdává přihlášku řediteli SŠ na tiskopisu předepsaném ministerstvem
v termínu do:
30. listopadu 2022 (jedná-li se o talentovou zkoušku)
1. března 2023 (střední školy + víceletá gymnázia)

Tiskopisy zajišťuje škola.






Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat 2 přihlášky (do 1. 3. 2023).
Na 1. místo se uvede SŠ, o kterou má uchazeč prvotní zájem.
Přihlášky jsou stejně vyplněné; nesmí chybět podpisy zákonných zástupců a žáka.
Součástí přihlášky - dle typu školy - může být zdravotní potvrzení uchazeče o studium, popř. příloha o
úspěších žáka na druhém stupni ZŠ. (Nutné sledovat info na webových stránkách příslušných škol!)
Žáci se specifickými poruchami učení mají možnost si vyžádat v PPP a v SPC potvrzení, díky němuž mohou
být zohledněni u přijímacího řízení - Zajišťují zákonní zástupci!!!

Termíny přijímacích zkoušek:


čtyřleté obory -

1. termín 13. dubna 2023
2. termín 14. dubna 2023



šestiletá a osmiletá gymnázia -

1. termín 17. dubna 2023
2. termín 18. dubna 2023



Zveřejnění výsledků PŘ

nejpozději 2. 5. 2023

Náhradní termíny testů jsou stanoveny na dny:
1. termín: 10. května 2023
2. termín: 11. května 2023

Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou:





Talentová zkouška se koná v pracovních dnech v termínech od 2. - 15. ledna 2023.
Zkouška na gymnázium se sportovní přípravou se koná v termínech od 2. ledna - 15. února 2023.
Talentová zkouška v konzervatoři se koná v pracovních dnech v termínech od 15. - 31. ledna 2023.
Sdělení o výsledku talentové zkoušky je uchazeči zasláno nejpozději do 20. ledna 2023, gymnázium se
sportovní přípravou do 20. února 20223

Přijímání do ostatních oborů denního studia:



Přijímací zkouška se koná v pracovních dnech v termínech od 22. - 30. dubna 2023 dle rozhodnutí ředitele
školy.
Pozvánka je uchazeči zaslána nejpozději 7 dní před konáním přijímacího řízení.

Zápisový lístek:








Žák obdrží na ZŠ pouze jeden zápisový lístek, a to nejpozději do 30. listopadu 2022 (v případě talentových
zkoušek) nebo do 15. března 2023.
V případě ztráty nebo zničení ZL bude na základě písemné žádosti a čestného prohlášení zákonného
zástupce a uchazeče vydán náhradní. (Náhradní zápisový lístek je zpoplatněn!!!)
Náhradní zápisový lístek lze vydat na škole, již žák navštěvuje, nebo na Krajském úřadě Ústeckého kraje.
Každý ZL je škola povinna evidovat.
Neposílá se s přihláškou!
Uplatnit ho lze pouze jednou (vyjma odvolacího řízení- nutno dokládat).
Uchazeč je povinen do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků ZL odevzdat na SŠ.

Předávání přihlášek a zápisových lístků zákonným zástupcům žáků 9. ročníků a zájemcům z řad
5. ročníků:

Ve čtvrtek dne 9. 2. 2023 od 16.00 hod. (vestibul školy).
Účast jednoho zákonného zástupce nutná!

