
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 
 

§ 59 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 

 

Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole 

1. Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku. 

2. O přijetí uchazeče ke vzdělávání na střední škole rozhoduje ředitel této školy. 

 

§ 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 

 

Organizace přijímacího řízení 

1. Přijímací řízení do prvního ročníku oborů středního vzdělání se uskutečňuje v jednotlivých 

kolech vyhlašovaných ředitelem školy. První kolo přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy 

do 31. ledna. 

2. Ředitel školy stanoví pro jednotlivá kola přijímacího řízení 

a) jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění, 

b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání. 

3. Ředitel školy může stanovit pro přijímací řízení 

a) školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví pro první kolo přijímacího řízení dva termíny konání 

zkoušky, 

b) jednotná kritéria a předpokládané počty přijímaných uchazečů pro přijímání ke vzdělávání                          

v různých zaměřeních školního vzdělávacího programu. 

      4.  V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací 

zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky, není-li dále stanoveno jinak. Možnost stanovit 

pro přijímací řízení zároveň školní přijímací zkoušku tím není dotčena. 

 

§ 60a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 

 

Přihláška 

1. Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za nezletilého 

uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. 

2. Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem 

umožňujícím dálkový přístup – žáci obdrží 2 přihlášky s vysvědčením za I. pololetí školního 

roku 2022/2023. 

3. Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním předpisem, včetně posudku 

o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, pokud je 

stanovena. 

4. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč 

podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a  oboru vzdělání, kam 

podává druhou přihlášku. 

5. Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do                         

1. března. 

 

§ 60b zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 

 

Obsah a forma přijímacích zkoušek 

1. Přijímací zkoušky ověřují předpoklady uchazeče ke vzdělávání. Přijímací zkoušky v prvním 

kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech 

v období od 12. dubna do 28. dubna; pro ostatní obory vzdělání se konají v pracovních dnech 

v období od 22. dubna do 30. dubna. 

2. Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura 

a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Způsob zadávání, délku 



trvání a kritéria hodnocení jednotné zkoušky a podmínky organizace jednotné zkoušky stanoví 

prováděcí právní předpis. 

3. U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření 

školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek 

pro konání jednotné zkoušky. 

 

§ 60c zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 

 

Organizace přijímacích zkoušek 

1. Každý uchazeč může písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný 

test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace přijímacího řízení konat dvakrát,                    

v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém 

stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce uvedené ve druhém pořadí. 

2. Termíny konání jednotné zkoušky se stanoví odlišně jednak pro nižší stupeň šestiletého                          

a osmiletého gymnázia, jednak pro ostatní obory vzdělání s maturitní zkouškou a jejich formy 

vzdělávání. 

3. Pokud ředitel školy rozhodl o konání školní přijímací zkoušky, zašle uchazečům pozvánku                  

k jejímu konání nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky. 

4. Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji 

neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná 

zkoušku v náhradním termínu. 

 

§ 60d zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 

 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení 

1. Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle 

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, 

b) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení, 

c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena, 

d) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 

uchazeče. 

2. Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem 

podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní 

přípravou nejméně 40 %. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek 

písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze 

vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče 

příslušné SŠ, na niž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání, 

nejpozději do 28. dubna. Další hodnocení splnění kritérií stanoví ředitel školy. 

3. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy 

jejich pořadí. 

 

§ 60e zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 

 

Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí 

1. 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. 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. 

 

2. Pokud se jednotná zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy 

seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých 



uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna. 

3. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve 

lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. 

 

§ 60f   zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 

 

Další kola přijímacího řízení 

1. Ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího 

řízení, přičemž postupuje obdobně jako v prvním kole, s výjimkou povinnosti stanovit dva 

termíny školní přijímací zkoušky. 

2. Školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího 

řízení. Pozvánku zašle  ředitel uchazeči nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání 

této zkoušky. 

3. Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému úřadu 

počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání. Krajský úřad 

neprodleně zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých 

oborech vzdělání a formách vzdělávání, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

60g zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 

 

Zápisový lístek 

1. K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole 

slouží zápisový lístek. 

2. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole. 

3. Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro 

následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek. 

4. Zápisový lístek je opatřen otiskem razítka a podpisem pověřeného zaměstnance školy. 

5. 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. 

6. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle 

odstavce 5, zanikají posledním dnem lhůty odstavce 5 právní účinky rozhodnutí o přijetí 

tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané SŠ. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; 

to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě 

odvolání. 

 

 

§61 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 

 

Přijímání do prvního ročníku nižšího a vyššího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia 

1. Vzdělávání v šestiletém a osmiletém gymnáziu se člení na nižší stupeň a vyšší stupeň. Nižší 

stupeň je tvořen prvními dvěma ročníky šestiletého gymnázia nebo prvními čtyřmi ročníky 

osmiletého gymnázia. Vyšší stupeň je tvořen posledními čtyřmi ročníky šestiletého a 

osmiletého gymnázia. 

2. Do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří v daném 

školním roce úspěšně ukončí sedmý ročník ZŠ, do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého 

gymnázia uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí pátý ročník ZŠ. 

3. Při přijímacím řízení do nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia se postupuje 

obdobně podle § 60 až 60g. 

 

 

 



 

§62 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 

 

Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou 

1. První kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou vyhlásí ředitel školy 

do 31. října. Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení 

do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu. 

2. V prvním kole přijímacího řízení se talentová zkouška koná v pracovních dnech v období od 

2. ledna do 15. ledna.; v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v 

pracovních dnech od 2. ledna do 15. února, konkrétní termín stanoví ředitel školy, přičemž 

pro první kolo přijímacího řízení stanoví 2 termíny talentové zkoušky. Po vyhodnocení 

výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci 

nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna; v 

případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou do 20. února. Pokud uchazeč 

vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení. 

3. Jednotná zkouška se nekoná, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou. 

4. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v 

období od 5. února do 15. února; v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou 

postupuje ředitel podle § 60e. 

5. Podáním přihlášky na talentovou zkoušku není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku ke 

vzdělávání na střední školu podle § 60a. 

 

Náležitosti přihlášky ke vzdělávání 

1. Součástí přihlášky ke vzdělávání jsou tyto doklady nebo jejich ověření kopie, pokud není 

stanoveno jinak. 

a) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (§ 51 zákona č. 373/2011 Sb.,                                  

o specifických zdravotních službách); 

b) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné 

úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami. 

2. Součástí přihlášky nemusí být doklad nebo jeho úředně ověřená kopie, pokud je klasifikace    

z příslušných ročníků na přihlášce za tyto ročníky potvrzena školou, ve které uchazeč splnil 

nebo plní povinnou školní docházku, případně ukončil nebo ukončí základní vzdělávání. 

Klasifikace v přihlášce ke střednímu vzdělávání, kterou ověřuje škola, potvrzuje škola 

otiskem razítka a podpisem ředitele školy. 

3. Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou 

přihláškách školy, obory vzdělání, popřípadě zaměření školního vzdělávacího programu                       

v tomtéž pořadí. 

 

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 

2022/2023 
 

Termíny stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb. 

 

Pro 1. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023 platí zejména: 

• přihlášky ke střednímu vydělávání do oborů vydělání s talentovou zkouškou se předkládají 

do 30. listopadu 2022; 

• přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělávání bez talentové zkoušky se předkládají 

do 1. března 2023; 

• uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva 

obory vzdělání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách 

vždy uvádí ve stejném pořadí; 



• termín pro talentové zkoušky do oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou je 

stanoven v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2023; pro talentové zkoušky do oboru 

vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 

2023; 

• termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní 

zkoušky je stanoven v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna 2023; 

• přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky 

se konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna 2023; v tomto termínu se 

rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou; 

 

• Ministerstvo školství stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky 

2023: 
 

čtyřleté obory - 1. řádný termín – 13. dubna 2023 

                                       2. řádný termín – 14. dubna 2023 

                                       1. náhradní termín – 10. května 2023 

                                       2. náhradní termín – 11 května 2023 

 

obory šestiletých (osmiletých) gymnázií – 1. řádný termín – 17. dubna 2023 

                                                                                   2. řádný termín – 18. dubna 2023 

                                                                                   1. náhradní termín – 10. května 2023 

                                                                                   2. náhradní termín – 11. května 2023 

 

 

Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a zaslány 

školám, a to nejpozději 28. dubna 2023. 

 

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání 

seznamu přijatých uchazečů, zaslání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo 

přijímacího řízení se u oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění uskuteční v termínu                            

od 5. do 15. února 2023; u oborů bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky se uskuteční                          

v termínu od 22. do 30. dubna 2023. 

 

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním 

zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. 

 

 

 

 

 

 


