
Informace pro rodiče žáků 9. tříd 

 

Vážení rodiče, 

 dovoluji si Vám poskytnout základní informace ohledně přijímacího řízení. 

 Konzultační hodiny pro rodiče pro školní rok 2022/23 budou probíhat individuálně dle dohody. 

Již nyní můžete kdykoli využít konzultaci distanční formou na mailové adrese 

martina.vesecka@zsnadvodovodem.cz. Konzultace pro vás samozřejmě není povinná, doporučuji ji 

však využít v případě jakýchkoli nejasností nebo problémů. 

 Veškeré informace o středních školách a učilištích, které obdržím, budou u mě žákům k 

dispozici, popřípadě budou vyvěšeny na nástěnce u dějepisného kabinetu. Důležité jsou zejména 

termíny dnů otevřených dveří, ve kterých máte možnost navštívit příslušné školy a učiliště, prohlédnout 

si je a získat podrobné informace přímo od pracovníků daného zařízení. V současné situaci 

pravděpodobně proběhnou klasickou formou, sledujte webové stránky jednotlivých škol. 

 Konzultační hodiny pro žáky nevypisuji, dle potřeby se na mne mohou obracet buď dálkově, 

nebo ve škole během dopoledních hodin o přestávkách. 

 Veškeré informace o jednotlivých školách, otevíraných oborech studia a podmínkách 

přijímacího řízení najdete na www.stredniskoly.cz nebo jinde na internetu. 

Současně platné předpisy: 

• Žáci si mohou podat dvě přihlášky ke studiu v prvním kole přijímacího řízení včetně uměleckých 

oborů s talentovou zkouškou. Podání přihlášek na obory s talentovou zkouškou nemá vliv na 

eventuelní podání dalších dvou přihlášek v březnovém termínu. 

• Odeslání přihlášek na příslušné střední školy si zajišťují žáci (resp. rodiče) sami!. Zákonem 

stanovený termín je pro obory s talentovou zkouškou do 30.11., pro ostatní obory do 

1.3.2023! Škola bude tedy pouze potvrzovat správnost vyplněných údajů (prospěch), nikoli 

odesílat přihlášky. 

• Zápisové lístky budou vydány zákonným zástupcům nejpozději do 15. března 2023 nebo u 

oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022. Přesný termín bude určen později. 

• Rozhodnutí o přijetí již není střední školou zasíláno rodičům, ale pouze zveřejňováno 

(vývěskou na škole nebo prostřednictvím webových stránek školy).  

• Po zveřejnění výsledků přijímacího řízení musíte odevzdat zápisový lístek na školu, kam 

bude Vaše dítě přijato a kde skutečně bude od 1.9.2023 studovat, a to do 10 dnů od zveřejnění 

rozhodnutí o přijetí. 

• S přihláškou je možné poslat i přílohy dokládající skutečnosti, které mohou mít vliv na výsledek 

přijímacího řízení (potvrzení o mimoškolních aktivitách vztahujících se ke zvolenému oboru 

studia, vysvědčení ze ZUŠ, kopie diplomů za umístění v soutěžích apod.). 

• Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (klienti pedagogicko-psychologických poraden a 

SPC) si mohou u příslušné PPP/SPC vyžádat zprávu o doporučených podpůrných opatřeních 

s návrhem úlev při skládání přijímací zkoušky a dalším řízení. Tento dokument se rovněž přikládá 

k přihlášce při jejím odeslání na střední školu. Žák musí mít navržena podpůrná opatření min. 2. 

stupně. 

• Žáci, kteří se budou hlásit na obory ukončené maturitní zkouškou, budou skládat povinnou 

písemnou jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky a jejích 

aplikací. Tuto zkoušku mohou skládat dvakrát, pokud se přihlásí na dva maturitní obory. Ředitel 

školy zpravidla vyzve uchazeče ke konání jednotné přijímací zkoušky nejpozději 14 dní před 

termínem jejího konání.  

• Žáci, kteří podávají přihlášky do tříletých oborů ukončených závěrečnou zkouškou s výučním 

listem nebo na obory s talentovou zkouškou, jednotnou přijímací zkoušku neabsolvují. 

• Ředitel střední školy může rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky. Její termín nesmí 



kolidovat s termíny pro jednotnou přijímací zkoušku. Ke konání školní přijímací zkoušky ředitel 

školy vyzve uchazeče pozvánkou nejméně 14 dní před jejím konáním. 

 

 Bližší podrobnosti ohledně vyplňování, kontroly a podávání přihlášek včetně vydávání 

zápisových lístků Vám ještě sdělím později, koncem ledna 2023. Vyplňovat přihlášky bude možné až 

po vydání vysvědčení, kdy bude definitivně uzavřena klasifikace za první pololetí (údaje o prospěchu 

se vyplňují do přihlášek a škola potvrzuje jejich správnost). Předpokládám, že hned po vydání 

vysvědčení rozdám jednotlivým žákům a žákyním předvyplněné tiskopisy přihlášek spolu s výše 

uvedenými pokyny. Pokud by náhodou došlo ke změně epidemické situace a byla omezena přítomnost 

žáků 9. ročníků ve škole, budu vás informovat o dalším postupu.  

 

Aktuální informace: 

Termíny pro konání jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o studium čtyřletých oborů zakončených 

maturitní zkouškou jsou stanoveny takto: 

1. termín: 13. dubna 2023 

2. termín: 14. dubna 2023 

náhradní termíny: 10. a 11.5.2023. Náhradní termíny jsou určeny pro uchazeče, kteří se nemohli 

dostavit ke zkoušce ze závažných (např. zdravotních) důvodů v řádném termínu a do 3 dnů od data 

konání zkoušky se písemně omluvili řediteli příslušné střední školy, kde měli zkoušku konat. 

 

Veškeré podrobnosti k přijímacímu řízení, přijímacím zkouškám a podobně najdete na webu MŠMT 

ČR. V současné době doporučuji věnovat pozornost zejména výběru vhodné školy, resp. oboru dalšího 

studia Vašich dětí., a to jak studiem příslušných informačních materiálů, tak i návštěvou příslušné školy 

během dnů otevřených dveří, dokud je to fyzicky možné. 

 

 


