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1. ROZHODOVÁNÍ
• využijte nabídku škol na přehlídce SCHOLARIS 10. 11. 22

• přijďte si popovídat s výchovným poradcem

• vyslechněte názor učitelů

• klienti Pedagogicko-psychologické poradny mají nárok na

bezplatné kariérové poradenství - VYUŽIJTE TUTO

NABÍDKU – objednejte se.

• žáci dostanou ATLAS ŠKOLSTVÍ Olomouckého kraje s

aktuálními informacemi - VYBÍREJTE TAKÉ TADY

• zdrojem informací je pochopitelně INTERNET –

Infoabsolvent, systém SALMONDO

• využijte možnosti navštívit školy při DNECH

OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

• přivítají vás i na Úřadu práce



2. PRÁCE S PŘIHLÁŠKAMI

• a) na začátku prosince dostanete dotazník, kam napíšete
volby dvou škol ve vámi určeném pořadí

• DO POLOVINY LEDNA donesou děti tento dotazník do
školy

• na základě jeho podkladů se budou ve škole aktualizovat
podklady v Bakalářích a následně tisknout přihlášky

• b) nejpozději do 13.února – škola předá DVĚ VYPLNĚNÉ
PŘIHLÁŠKY - budou to dva stejnopisy

• u většiny učebních oborů je třeba lékařské potvrzení,
necháte přihlášky potvrdit u svého dětského lékaře

( služba je za poplatek – asi 50 – 150 Kč).



• do 1.března 2023 je nutno přihlášky odevzdat na 

střední školy

• ZAŘIZUJÍ SI RODIČE, NEDĚLÁ TO ŠKOLA 

• do 15. března 2023 žáci dostanou zápisové lístky

DO OBORŮ S TALENTOVOU ZKOUŠKOU SE MUSÍ 

PŘIHLÁŠKY PODAT DO 30.LISTOPADU 2022.

• talentová zkouška se koná během ledna  2023, gymnázia 

se sportovní přípravou leden – únor 2023.

• do 20. 1. 2023 – vyhlášení výsledků



2. PRVNÍ KOLO JEDNOTNÉHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

• Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka (30 otázek, 60 

minut, 50 bodů) a matematiky (30 otázek, 70 minut, 50 bodů) 

bude pro maturitní obory: 

1. termín

13.dubna 2023 – čtyřleté obory

17.dubna 2023 – šestiletá a osmiletá gymnázia

2. termín

14.dubna 2023 - čtyřleté

18. dubna 2023 – šestiletá a osmiletá gymnázia

• náhradní termín - 10. a 11. května pro všechny obory



• Zapracování výsledků jednotné zkoušky se provádí podle

kritérií přijímacího řízení jednotlivých škol. Kritéria budou

zveřejněna nejpozději do 31. ledna 2023.

• Kritéria přijímacího řízení:

a) školní prospěch

b) výsledky jednotné přijímací zkoušky

c) školní přijímací zkouška (pokud je vypsána)

d) další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti,

vědomosti a zájmy uchazeče

Jednotná přijímací zkouška tvoří nejméně 60% celkového

hodnocení přijímacího řízení, u gymnázií se sportovní

průpravou je to nejméně 40%.



• Asi 14 dní ( nejpozději 7 dní) před termínem zahájení prvního
kola přijímacího řízení dostanete pozvánku k přijímačkám nebo
jiné upozornění na možnost přijetí či nepřijetí na zvolený obor.

• b) Nejpozději 28.dubna byste se měli dovědět, zda jste přijati.
Bude vám přiděleno číslo a na internetových stránkách střední
školy nebo na vývěsce na dveřích školy si podle tohoto čísla
vyhledáte, jestli vás přijali.

• c) V případě přijetí doručíte do 10 pracovních dnů od oznámení
rozhodnutí na zvolenou školu zápisový lístek.

• Zápisový lístek nelze vzít zpět.

• Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na
druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Dokladem pro
vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě
odvolání.

• V případě nepřijetí obdržíte poštou „Rozhodnutí o nepřijetí“.

• V tomto případě můžete do 3 pracovních dnů od doručení
rozhodnutí podat odvolání. Vzor odvolání obdržíte u
výchovného poradce.



4. DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

• vyhlašují ho na středních školách, kde nemají naplněnou 

kapacitu míst

• pokud vás nepřijali na žádnou ze dvou zvolených škol ani 

jste neuspěli při odvolání, vyplníte novou přihlášku a 

zanesete na školu, kde ještě mají volná místa (zjistíte na 

webových stránkách příslušného krajského úřadu), spolu 

se zápisovým lístkem.


