
Aktuální informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2022-23 

Všichni vycházející žáci obdrží Atlas školství s přehledem všech středních škol v Plzeňském 

kraji a podrobnými informacemi k přijímacímu řízení během listopadu. 

Zákonní zástupci budou informováni o přijímacím řízení výchovnou poradkyní na třídním 

aktivu 21.11.2022. 

Informace jsou zveřejněny na webových stránkách naší školy a  průběžně aktualizovány na 

webové stránce MŠMT: Přijímání na střední školy a konzervatoře, MŠMT ČR (msmt.cz). 

Informace týkající se konkrétní organizace přijímacího řízení a případné školní zkoušky jsou 

umístěny na webových stránkách jednotlivých škol. 

Termíny konání jednotné zkoušky 

a) 4leté obory – 13. a 14. dubna 2023 

b) 6letá a 8 letá gymnázia – 17. a 18. dubna 2023 

Náhradní termín pro všechny obory – 10. a 11. května 2023 

Termíny pro podávání přihlášek 

a) pro obory s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022 

b) pro obory bez talentové zkoušky do 1. března 2023 

Uchazeč může podat nejvýše 2 přihlášky pro obory s talentovou zkouškou a nejvýše 2 

přihlášky pro ostatní obory, pořadí obou škol je vždy totožné a nevyjadřuje preferenci. 

Vyhodnocení výsledků přijímacího řízení 

a) u oborů s talentovou zkouškou – do 20. ledna 2023 

b) u oborů s maturitní zkouškou – do 28. dubna 

c) u oborů bez maturitní zkoušky v termínu od 22. dubna do 30. dubna 

Výsledky budou zveřejněny alespoň 15 dnů na veřejně přístupném místě ve škole, kde žák 

konal přijímací zkoušku a na webu příslušné školy pod registračním číslem. Nepřijatí žáci 

obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemně. 

Zápisový lístek 

Uchazeč odevzdá zápisový lístek, který obdrží na ZŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode 

dne oznámení rozhodnutí řediteli střední školy. 

Odvolání 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě  

3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí. 

 



Další kola přijímacího řízení 

K naplnění předpokládaného stavu žáků může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího 

řízení. Počet volných míst v jednotlivých oborech zveřejní příslušný krajský úřad, a to 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. Uchazeč není omezen v počtu podaných přihlášek, 

na 1 přihlášku se uvádí pouze 1 škola a jednotná zkouška se již nekoná. 

 

 

 

 


