
Informace a pokyny k přijímacímu řízení ve školním roce 2022/2023 

1. V měsíci listopadu – lednu je dobré využít dnů otevřených dveří na odborných 

a středních školách, poradit se s výchovnou poradkyní a v předmětu volba 

povolání získat co nejvíce informací o vybraném oboru vzdělávání, sledovat 

internetové stránky školy (rodič – výchovné poradenství – výchovný a kariérový 

poradce) 

 

2. Ředitelé konkrétních škol zveřejní kritéria a termíny přijímacích zkoušek na 

webových stránkách nejpozději: 

 

 

• do 31. 10. 2022 (obory s talentovou zkouškou) 

• do 31. 1. 2023 (střední školy a ostatní obory) 

 

3. U maturitních oborů je povinná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a 

literatury a matematiky. 

 

4. 31. 1. 2023 žák na naší škole dostane pololetní vysvědčení a dvě potvrzené 

přihlášky ke studiu. Vyplnit přihlášku se žák naučí v hodinách předmětu ČSP a 

vzor si donese domů. Na webových stránkách bude vzor též umístěn. 

 

5. Obě přihlášky se vyplní stejně. Za řádné vyplnění přihlášky, včasné podání a 

další náležitosti odpovídáš sám/sama, resp. tvoji zákonní zástupci. 

Přihlášku můžeš donést před odesláním výchovné poradkyni ke kontrole. 

 

6. Potvrzené přihlášky je nutné odeslat nejpozději do 30. 11. 2022 (obory 

s talentovou zkouškou) nebo do 1. 3. 2023 (střední školy a ostatní obory)  

 

7. Je umožněno promíjet přijímací zkoušku z češtiny osobám, které získaly 

předchozí vzdělání ve škole mimo ČR (dosud bylo toto promíjeno jen osobám, 

které nebyly občany ČR). Při přijímacím řízení se u těchto osob ověřuje znalost 

češtiny pohovorem. 

 

8. Pokud se hlásíš do oboru, pro který se zdravotní způsobilost vyžaduje, musíš 

navštívit svého lékaře. Lékařský posudek se píše přímo do přihlášky ke studiu. 

Lékařské potvrzení není u všech škol nutné, žák si sám zjistí. 

 

9. Základní škola proti podpisu žáka vydá zápisový lístek. Žák ho odešle na 

příslušnou školu, která jej přijala a kam chce nastoupit. Pokud je žák přijat na 

více škol, musí se rozhodnout, kam nastoupí. Zápisový lístek je žák povinen 

odeslat do 10 pracovních dnů od data vyrozumění o přijetí. Druhou školu, na 

kterou byl žák přijat, by měl informovat, že nenastoupí (Urychlíte tak celé 

přijímací řízení). 

 



10. Pokud dojde ke ztrátě nebo znehodnocení zápisového lístku, ZŠ vydá náhradní. 

Nesmí se kopírovat, každý lístek má evidenční číslo!!! 

 

11. Pokud nebude žák přijat na žádnou školu, obrátí se na výchovnou poradkyni.  

Střední školy, které po prvním kole nenaplní své 1. ročníky novými žáky 

a žákyněmi, vyhlásí druhé kolo. Tuto informaci bezprostředně oznamují 

místně příslušnému krajskému úřadu i s počty volných míst do jednotlivých 

oborů. To je příležitost pro všechny nepřijaté, aby štěstí zkusili znovu. 

Žáci obdrží školou nově potvrzené přihlášky. 
 

 

12. Aktuální informace sledujte: www.msmt.cz, www.atlasskolstvi.cz, 

www.stredniskoly.cz, www.infoabsolvent.cz/ 

Co nás čeká: 

➢ 5. 10. 2022 Den řemesel – SPgŠ Litoměřice - návštěva školy – vybraní žáci  

➢ 4. - 5. 11. 2022 - Škola 2022 a Techdays – Výstaviště Zahrada Čech, 

Litoměřice 

Výstava významně pomáhá dětem a jejich rodičům při výběru studia a přípravě 

na budoucí povolání. Na výstavě se můžete dozvědět veškeré informace o 

školách formou upoutávek, prezentací, ukázek praktické výuky, apod.  

Výstavu mohou navštívit i rodiče: pátek 4. 11. 2022  8 - 17 hod.  

      sobota 5. 11. 2022   9 – 12 hod. 

➢ 7. 11. 2022 – 9. C - beseda se zástupci IPS Litoměřice – proběhne ve škole 

➢ 8. 11. 2022 – 9. B - beseda se zástupci IPS Litoměřice – proběhne ve škole 

➢ 9. 11. 2022 – 9. A - beseda se zástupci IPS Litoměřice – proběhne ve škole 

 

Kdo nestihne, nezoufejte. 

Dne 23. 11. 2022 na naší škole proběhnou konzultace o chování a prospěchu žáků. V 

tento den jsme pro vás na sále školy připravili prezentaci škol z našeho regionu. Sami 

si tak můžete projít školu po škole a dozvědět se veškeré informace.  

Srdečně vás zveme na prezentaci škol od 15 – 16.30 hod.  

Přejeme hodně štěstí a dobrou volbu    

Kontakt: 

puravcova.jitka@1zslovosice.cz 

http://www.msmt.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.stredniskoly.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/

