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www.zkola.cz, www.burzaskol.zkola.cz
 informace o středních školách Zlínského kraje
 Kalendář dnů otevřených dveří SŠ pro šk. rok 2022/23
 Publikace KAM NA ŠKOLU
 Podpora řemesel - 19 oborů vzdělání - převážně stavební a 

strojírenské obory, některé potravinářské a zemědělské, 
dále zařazeny obory - Truhlář, Tiskař na polygrafických 
strojích, Knihař

www.infoabsolvent.cz
 informace o středních školách celé ČR, ukázková videa, 

popis oboru, profitest
www.atlasskolstvi.cz
 informace o SŠ celé ČR

WEBOVÉ ADRESY



www.cermat.cz

 informace  o organizaci Jednotných přijímacích zkoušek na  
SŠ 2022/23 

 popis struktury testů z matematiky a českého jazyka

 ukázka testů

 testové zadání k procvičování z JPZ 2015-2022

 informace k vyplnění přihlášek

WEBOVÉ ADRESY



 OBORY S TALENTOVOU ZKOUŠKOU
UMĚLECKÉ OBORY (82 Umění a užité umění) 
 KONZERVATOŘE, UMPRUM
 DALŠÍ OBORY NA SŠ: PRŮM. DESIGN, GRAFICKÝ DESIGN, 

MULTIMED. TVORBA, LADĚNÍ KLAVÍRŮ, UMĚLECKÝ RYTEC 
KOVŮ,…

platí i pro gymnázia SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU
 kritéria PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ jsou zveřejněna NEJPOZDĚJI 

do 31. 10. 2022 na webových stránkách škol
DORUČENÍ PŘIHLÁŠKY NA SŠ DO 30. 11. 2022 
2 PŘIHLÁŠKY do 1. kola PŘ
 TALENTOVÉ ZKOUŠKY V LEDNU 2023
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 OSTATNÍ OBORY (K,M,L,H)

 TERMÍN ZVEŘEJNĚNÍ KRITÉRIÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ : 

DO 31. 1. 2023 – POTŘEBA SE ŘÁDNĚ S KRITÉRII 
SEZNÁMIT

 TERMÍN ODEVZDÁNÍ přihlášek na střední školy  

DO 1. 3. 2023 

 podává zákonný zástupce žáka

 2 přihlášky do 1. kola PŘ – KOPIE
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 Jednotné přijímací zkoušky na SŠ
 maturitní obory (K, M, L) 
 2 termíny v prvním kole PŘ

1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín: pátek 14. dubna 2023

 náhradní termín
1. termín: středa 10. května 2023
2. termín: čtvrtek 11. května 2023
- písemná omluva do 3 pracovních dnů, jen vážné zdravotní důvody 

 testy CERMAT: jednotný test Z ČJ A LITERATURY (60´)
jednotný test z MATEMATIKY (70´)

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami– časové zvýhodnění –
k přihlášce nutno doložit doporučení ŠPZ (PPP, SPC) – v 
kompetenci ZZ

 možnost školních přijímacích zkoušek
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TESTY NANEČISTO

 možnost vyzkoušet testy připravované společností 
CERMAT

 zažít atmosféru přijímacího řízení

 poznat prostředí, kde budu dělat testy

 informace na webových stránkách SŠ

 přihlašování individuální
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NA PŘIHLÁŠCE BUDOU UVEDENY OBĚ ŠKOLY:

ŠKOLA Č. 1: PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 13. 4. 2023

ŠKOLA Č. 2: PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 14. 4. 2023

 vyhodnocení zpracovává společnost CERMAT

 lepší výsledek (zvlášť ČJ a Ma)  je zasílán oběma školám do 
28. 4. 2023 

 nejpozději do 2. 5. 2023 – zveřejnění výsledků na 
přístupných místech SŠ (web školy) – osobní kód

 Rozhodnutí o nepřijetí – úřední dopis
 zveřejnění výsledkové listiny na učební o.:  nejdříve 22. 4. 2023

PŘIHLÁŠKA NA SŠ  



∗ slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem SŠ

∗ nutno odevzdat do 10 pracovních dnů od zveřejnění 
výsledkové listiny PŘ

∗ nelze vzít zpět a dát na druhou školu s výjimkou 2 
možností

∗ možnosti vrácení ZÁPISOVÉHO LÍSTKU SŠ: 

 uchazeč byl přijat na druhou školu na základě odvolání

 uchazeč odevzdal ZL na umělecký obor (kód 82) nebo 
gymnázium se sportovní přípravou a rozhodl se nastoupit 
na běžný obor, kam byl přijat

∗ každý uchazeč dostane 1 zápisový lístek od své ZŠ

∗ NÁHRADNÍ ZL –na základě písemné žádosti a čestného 
prohlášení, nutný podpis uchazeče i ZZ

ZÁPISOVÝ LÍSTEK



uchazeči, který nebude přijat, bude doručen dopis –
ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ

zákonný zástupce má možnost podat ODVOLÁNÍ

odvolání nutno podat DO 3 PRACOVNÍCH DNŮ OD 
DORUČENÍ  ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ

odvolání se posílá dané SŠ

VOLNÁ FORMA ODVOLÁNÍ – VZOR –
www.burzaskol.cz – publikace KAM NA ŠKOLU

ODVOLÁNÍ



∗ vyhlašují ředitelé SŠ do oborů, ve kterých nebyl 
naplněn počet přijímaných uchazečů

∗ II. A další kola PŘ – zveřejnění na portálu 
www.zkola.cz

DALŠÍ KOLA PŘ



∗ Jakékoliv dotazy můžete adresovat:

∗ Edookit – Blanka Kňazejová

∗ E-mail: bknazejova@zsmarianske.cz

∗ Telefon: 572 805 554

∗ DĚKUJI ZA POZORNOST

KONTAKT


