
Přijímací řízení ke vzdělávání 

ve středních školách 

pro školní rok 2023/2024

realizované ve školním roce 2022/2023



Přijímací řízení 2022/2023 – aktuální termíny
do 31. října 2022: vyhlášení kritérií přijímacího řízení do oborů 

s talentovou zkouškou

do 30. listopadu 2022: odevzdání přihlášek uchazečů středním školám 
pro obory s talentovou zkouškou

od 2. do 31. ledna 2023: období pro přijímací zkoušky pro obory 
s talentovou zkouškou a na konzervatoře

do 31. ledna 2023: vyhlášení kritérií přijímacího řízení do oborů 
bez talentové zkoušky

do 1. března 2023: odevzdání přihlášek uchazečů středním školám

od 12. do 28. dubna 2023: období pro přijímací zkoušky 
v oborech s maturitní zkouškou 
(jednotná zkouška + školní přijímací zkouška)

od 22. do 30. dubna 2023: období pro přijímací zkoušky 
v oborech s výučním listem

10. a 11. května 2023: náhradní termín konání jednotné zkoušky
(popř. školní přijímací zkoušky)



Přijímací řízení 2022/2023 –

vyplňování a podávání přihlášek

Přihlášky pro první kolo přijímacího řízení podává 

zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli 

příslušné střední školy, a to na tiskopisu předepsaném 

Ministerstvem školství osobně nebo doporučeně 

poštou do 1. března 2023.

 Doporučuje se mít doklad o odevzdání přihlášky na příslušnou školu 

(např. doručenka, lístek z podatelny školy či kanceláře)

 Ověřit si (např. na webových stránkách dané střední školy), zdali je potřebná 

lékařská prohlídka či nutnost doložit další potřebné dokumenty



Přijímací řízení 2022/2023 – hodnocení uchazečů 

do oborů vzdělání zakončených výučním listem

hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

další skutečnosti (soutěže, olympiády…)



Přijímací řízení 2022/2023 – hodnocení uchazečů 

do oborů vzdělání s maturitní zkouškou

 hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

 výsledek jednotné zkoušky

(jednotná zkouška se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 %

(v oboru Gymnázium se sportovní přípravou 40 %))

 výsledek školní přijímací zkoušky, je-li stanovena 

(nepovinná, v praxi málo využívaná)

 další skutečnosti (soutěže, olympiády…)



Přijímací řízení 2022/2023 – Jednotná zkouška

zajišťuje CERMAT (Centrum pro zjišťování 

výsledků vzdělávání) – příprava a zadání testů, 

distribuce testů, hodnocení výsledků testů

povinná přijímací zkouška se koná 

z Českého jazyka a Matematiky

test z Českého jazyka trvá 60 minut, 

test z Matematiky trvá 70 minut



Přijímací řízení 2021/2022 – Jednotná zkouška

ověřovány budou testové úlohy jak uzavřené 

(úlohy s nabídkou řešení), tak otevřené (úlohy bez nabídky 

odpovědi), případně otevřené úlohy s hodnocením postupu 

řešení (široce otevřené úlohy)

uchazeč má možnost jednotnou zkoušku konat dvakrát 

(započte se mu poté lepší výsledek)

v prvním termínu uchazeč koná jednotnou zkoušku ve škole 

uvedené na přihlášce na 1. místě, v druhém termínu 

ve škole uvedené na 2. místě (v případě Gymnázia se sportovní 

přípravou koná uchazeč jednotnou zkoušku tam)



Přijímací řízení 2022/2023 – Jednotná zkouška 

(termíny)

4leté obory vzdělání: 

1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023

2. termín: pátek 14. dubna 2023

6letá a 8letá gymnázia: 

1. termín: pondělí 17. dubna 2023

2. termín: úterý 18. dubna 2023

Jednotný náhradní termín pro všechny obory vzdělání :

1. termín: středa 10. května 2023

2. termín: čtvrtek 11. května 2023



Přijímací řízení 2022/2023 – výsledky

 zveřejnění výsledků – nejpozději 2. května

nejpozději do 3 pracovních dnů by měl

pak ředitel příslušné SŠ vydat rozhodnutí

o přijetí či nepřijetí žáka

 pokud nelze toto rozhodnutí doručit,

je po pěti dnech považováno za doručené!!!



Přijímací řízení 2022/2023 – odvolání

Pokud je doručeno rozhodnutí o nepřijetí,

do 3 pracovních dnů lze podat k rukám

ředitele střední školy odvolání.



Přijímací řízení 2022/2023 – zápisový lístek

 Žák jej obdrží na základní škole
v nejpozději do 15. března 2023.

 Každý žák obdrží pouze jeden!!!

 Na střední školu je třeba jej
doručit do 10 pracovních dnů
od doručení rozhodnutí!!!



Přijímací řízení 2022/2023 – zápisový lístek

 při ztrátě či zničení zápisového lístku

se vydá náhradní na základě písemné

žádosti

 součástí písemné žádosti je čestné

prohlášení zákonného zástupce,

že původní zápisový lístek neuplatnil

či neuplatní ve střední škole



Zajímavé internetové stránky

www.atlasskolstvi.cz

www.infoabsolvent.cz

www.budoucnostprofesi.cz

www.scio.cz

http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.budoucnostprofesi.cz/
http://www.scio.cz/


Výchovný poradce na ZŠ Čeladná

 Konzultační hodiny: středa 13-1430

 Doporučuji sjednat si schůzku
telefonicky nebo prostřednictvím
žáka

 Konzultace mohou také proběhnout
v jakémkoliv racionálním termínu



Zběhlost v cizích jazycích 

Komunikační schopnosti

Adaptabilita a flexibilita

Zběhlost v používání výpočetní techniky 

Ochota učit se

Týmová práce

Kompetence vyžadované zaměstnavateli



Relativně dobře uplatnitelné profese

Technik specialista -

obecně

Číšník-servírka

Kuchař

Zdravotní sestra

Manipulační dělník

Operátor výroby

Skladníci 

Řidič vysokozdvižného 

vozíku

Svářeč

Řidič nákladního 

automobilu

Obsluha CNC

Sociální pracovník

Stavební profese 

Lékař

IT specialista

Konstruktér

Klempíř

Sociální pracovník



Uplatnitelnost na trhu práce

Výborná

Informačních technologie a systémy 

(stále velký zájem zaměstnavatelů)

Strojírenství a elektrotechnika 

(zvýšený zájem)

Zdravotnictví a lékařství 

(velice dobré uplatnění, dlouhodobý nedostatek kvalifikované síly)



Uplatnitelnost na trhu práce

Průměrná

Ekonomické obory

(vysoké zastoupení mezi absolventy, průměrná nezaměstnanost, uplatnitelnost 

ztížena nedostatkem praxe, nezájem o absolventy nástavbových oborů)

Stavebnictví

(obtížnější uplatnění v některých oborech)

Gastronomie

(obtížnější uplatnění – regionální rozdíly, absolventů velký počet, nemají praxi, 

velká fluktuace)



Uplatnitelnost na trhu práce

Špatná

Zemědělské a textilní obory 

(dlouhodobý nezájem zaměstnavatelů)

Obory zaměřené na obchod

(velký počet absolventů, malý zájem ze strany zaměstnavatelů)

Obory z oblasti ekologie a ochrany životního prostředí

(málo míst, špatně uplatnitelné)

Obory ze skupiny osobní a provozní služby

(např. kadeřník, kosmetička, pedikér) 

(příliš nasycený trh)



Krajská stipendia

malý zájem o řemeslné obory vzdělání

možný zánik některých oborů vzdělání

požadavky trhu práce po absolventech řemeslných 
oborů vzdělání

fungující krajská stipendia v sousedních krajích 
(např. Olomoucký, Zlínský, Středočeský)

požadavek ředitelů krajských odborných škol



Krajská stipendia

Celkem 17 vybraných oborů (13 oborů kategorie H a 4 obory L)

obory s úrovní motivační složky stipendia A (6 oborů/1000 Kč měsíčně):

Klempíř, Kominík, Řezník – uzenář, Montér suchých staveb, 
Pokrývač, Malíř a lakýrník

obory s úrovní motivační složky stipendia B (11 oborů/500 Kč měsíčně): 

kategorie H: Nástrojař, Elektrikář, Tesař, Zedník, Elektromechanik 
pro zařízení a přístroje, Pekař, Výrobce textilií

kategorie L: Mechanik strojů a zařízení, Mechanik seřizovač, 
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, 

Operátor dřevařské a nábytkářské výroby



Krajská stipendia

Celkem 23 středních škol s podporovanými obory vzdělání:
 Gymnázium a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát p. R.: Elektrikář

 Střední odborná škola, Frýdek-Místek: Mechanik seřizovač

 Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice: Mechanik seřizovač

 SŠ řemesel, Frýdek-Místek: Elektrikář, Zedník, Tesař

 SŠ elektrotechnická, Ostrava: Elektrikář, Elektromechanik pro zařízení a 
přístroje

 Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek: Řezník –
uzenář, Pekař

 Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba: Pekař

 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba: Řezník – uzenář

 Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava: Malíř a lakýrník, Montér
suchých staveb, Tesař, Zedník, Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

 SŠ technická a dopravní, Ostrava: Elektromechanik pro zařízení a přístroje



DĚKUJI ZA POZORNOST


