
6.3.1 Organizace přijímacího řízení a jednotné přijímací 
zkoušky na střední školy 

 
 

AJ anglický jazyk 

CZVV Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 

ČJL český jazyk a literatura 

ČR Česká republika 

IS Certis informační systém CZVV 

JPZ jednotná přijímací zkouška 

KŽ kód žáka, jedinečný identifikátor uchazeče v informačním systému CZVV 

MA matematika 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

NPI ČR Národní pedagogický institut České republiky 

NT náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek 

PC osobní počítač 

PŘ na SŠ přijímací řízení na střední školy 

RVP rámcový vzdělávací program 

ŘŠ ředitel střední školy 

ŘT řádný termín jednotných přijímacích zkoušek 

SVP speciální vzdělávací potřeby 

ŠPZ školské poradenské zařízení 

ŠZ zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 

TS testový sešit, dokument se zadáním jednotných přijímacích testů 

VOŠ vyšší odborná škola 

ZA záznamový arch (dokument, kam uchazeč zaznamenává své odpovědi u jednotných přijímacích 
zkoušek) 

ZŠ základní škola 

 

Právní rámec 
 
Školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) — dále jen „ŠZ“: 
                              přijímacího řízení se týkají § 60 až 62, 64, 83, 85, 88. 
 
Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů: 
 
Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Správní řád (zákon č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 
 
Vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními 
při epidemii koronaviru SARS CoV-2. 
 

Obecné informace 
 
Veškeré informace týkající se přijímacího řízení naleznete na stránkách MŠMT nebo na stránkách CZVV. 

 

 



Vyhlášení kritérií hodnocení PŘ 

• Ředitel školy vyhlašuje kritéria pro 1. kolo do 31. ledna (mimo obory s talentovou zkouškou — pro ty již 
byla vyhlášena do 31. října): 

• hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání; 
o V souladu s vyhláškou č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání 

v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, nelze 
v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 
2019/2020. 

• výsledky jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení; 

• výsledky školní přijímací zkoušky, je-li stanovena; 

• případně další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 

• Hodnocení JPZ se na celkovém hodnocení splnění kritérií podílí: 
pro všechny obory nejméně 60 % 
pro gymnázia se sportovní přípravou nejméně 40 % 

Hranice úspěšnosti není centrálně stanovena. ŘŠ může stanovit hranici úspěšnosti pro JPZ nebo školní přijímací 
zkoušky. 

 
Povinná jednotná přijímací zkouška z ČJL a MA se týká přijímání do všech oborů 
středního vzdělání vyjma: 

• oborů bez maturitní zkoušky (učební obory); 

• oborů zkráceného studia podle § 85 ŠZ (získání další MZ); 

• oborů s talentovou zkouškou (kromě gymnázií se sportovní přípravou); 

• přijímání do vyšších ročníků; 

• druhých a dalších kol přijímacího řízení (ale výsledek JPZ může ředitel střední školy uplatnit — stanovuje 
v kritériích pro 2. a další kola). 

Konání jednotné přijímací zkoušky 

• Každý uchazeč může konat v 1. kole přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku 2krát. 

• Uchazeč koná JPZ 2krát pouze za předpokladu, že podá alespoň 2 přihlášky do oborů, v nichž se JPZ koná. 
Uchazeč koná JPZ na jedné střední škole v 1. kole 2krát jen v případě, že na téže škole podá obě přihlášky 
do různých oborů vzdělání (případně odborných zaměření). 

• Započítává se pouze lepší výsledek z MA a lepší výsledek z ČJL. 

• Škola nesmí přihlížet k horšímu výsledku. 

Obor 1. termín 2. termín 

řádný termín — čtyřleté obory, nástavby 12. dubna 13. dubna 

řádný termín — šestiletá a osmiletá gymnázia 19. dubna 20. dubna 

náhradní termín (všechny obory) 10. května 11. května 

 
Ředitel školy 14 dní před konáním řádných termínů jednotných testů zašle uchazeči nebo zákonným zástupcům 
pozvánku k jednotné přijímací zkoušce. Pro náhradní termín zkoušek zasílá ředitel školy pozvánku nejpozději 7 dnů 
před termínem konání zkoušky. 

Odlišnosti konání přijímací zkoušky pro uchazeče se SVP, cizince a osoby pobývající dlouhodobě 
v zahraničí 

Uchazeči se SVP 

• Uchazeč musí doporučení ŠPZ dodat spolu s přihláškou do 1. března. 

• Ke všem přihláškám přikládá uchazeč totožné doporučení (ŠPZ vystavují vždy 2 originální výtisky 
doporučení). 

• Doporučení ŠPZ musí být vydáno na tiskopisu dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 

• Starší doporučení ŠPZ dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. nelze akceptovat ani nelze vycházet 
z doporučení pro výuku. 



Cizinci a osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí 
• Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se při přijímacím řízení ke 

vzdělávání ve středních školách a VOŠ promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud 
je součástí přijímací zkoušky. Oprávněnost žádosti ověří ředitel školy dle vysvědčení z posledního 
ročníku základní školy dodaného spolu s přihláškou. 

• Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověří škola 
u těchto osob rozhovorem. 

• Bližší informace lze nalézt v informačním dokumentu MŠMT 

Místo konání jednotných přijímacích zkoušek: 

• 1. termín zkoušek na škole uvedené v 1. pořadí. 

• 2. termín zkoušek na škole uvedené v 2. pořadí. 

• Pokud uchazeč podá současně přihlášku na gymnázium se sportovní přípravou, potom koná 
1. termín JPZ na této škole. 

Výsledky obdrží všechny školy, na které uchazeč podá přihlášku a kde je JPZ součástí přijímacího řízení. 

 
Místo konání jednotné přijímací zkoušky určuje pořadí škol na přihlášce. Proto je důležité uvést školy na obou 
přihláškách ve stejném pořadí. 

 
Náhradní termín konání jednotných přijímacích zkoušek 

• V případě, že se uchazeč nedostaví ke konání JPZ a požaduje konat zkoušku v náhradním termínu, musí se 
písemně omluvit do 3 dnů řediteli školy, kde měl konat řádný termín zkoušek (stejný termín konání zkoušky 
na jiné škole není důvodem pro omluvu). Pokud ředitel školy omluvu uchazeče uzná, uchazeč má právo 
konat zkoušku v náhradním termínu. V tomto případě musí ředitel školy vyčkat s uzavřením výsledků těchto 
uchazečů na výsledek zkoušky v náhradním termínu. 

• Pokud se uchazeč neomluví nebo písemně sdělí řediteli školy, že se k náhradnímu termínu nedostaví, 
zkoušku v náhradním termínu nekoná. Ředitel školy v tomto případě uzavře výsledky těchto uchazečů a 
podle výsledků dosažených v konaném termínu (je-li takový) zveřejní jejich pořadí. 

Ředitel musí vyčkat s uzavřením výsledků uchazečů, kteří mají možnost konat zkoušky v náhradním termínu, na 
výsledek zkoušky konané v náhradním termínu. 

 
Průběh jednotné zkoušky v učebně 

Organizaci jednotných zkoušek zajišťuje střední škola, na kterou uchazeč podal přihlášku. CZVV vydává metodické 
postupy pro konání zkoušky, administraci zajišťuje zadávající učitel. Ve škole budou uchazeči rozděleni do jednotlivých 
učeben, ve kterých se budou zkoušky konat, a zadávající učitel uchazeče rozsadí do lavic. Zkouška začíná úvodní 
administrací, při které zadavatel didaktického testu rozdá testové sešity se zadáním jednotlivých úloh a záznamové 
archy pro zápis odpovědí. 

 
Obsah a forma testů 
 

Český jazyk a literatura: 

• 50 bodů, 60 minut; 

• povolené pomůcky: propisovací tužka; 

• uzavřené úlohy (UÚ) s nabídkou odpovědi; 

• otevřené úlohy (OÚ) bez nabídky odpovědi. 

Matematika a její aplikace: 

• 50 bodů, 70 minut; 

• povolené pomůcky: rýsovací potřeby, propisovací tužka; 

• uzavřené úlohy (UÚ) s nabídkou odpovědi; 

• otevřené úlohy (OÚ) bez nabídky odpovědi; 

• široce otevřené úlohy (ŠOÚ) s hodnocením postupu řešení. 

Testování probíhá metodou „papír a tužka“, tj. uchazeči mají k dispozici vytištěné zadání (testové sešity) a své 
odpovědi zapisují na tzv. záznamový arch. Výjimkou jsou uchazeči se SVP, kteří mohou mít v doporučení školského 
poradenského zařízení povoleno využití PC, v tom případě ředitel školy posléze zajistí přepis odpovědí z PC do 
záznamového archu. 



 
Po skončení testu ředitel školy naskenuje záznamové archy uchazečů a odešle je do CZVV k vyhodnocení. 

 
Obsah a rozsah testů JPZ 

• Vychází z RVP pro základní vzdělávání: 

• osmileté obory vzdělání: učivo pro první stupeň ZŠ; 

• šestileté obory vzdělání: učivo do 7. ročníku ZŠ dané poměrným vzdělávacím obsahem RVP; nepřesahuje 
rámec dokumentu Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a MA, MŠMT, 2011; 

• ostatní obory vzdělání: učivo celého RVP pro ZŠ. 

• Ve spolupráci s NPI ČR vytvořilo CZVV katalogy požadavků pro JPZ z předmětu český jazyk a literatura 
a matematika a její aplikace. 
Tyto dokumenty byly ve šk. roce 2021/2022 aktualizovány. 

• Katalogy požadavků pro JPZ 

Na co si dát pozor: 

• uchazeč musí mít právě svůj záznamový arch (dokument, do kterého zaznamenává své odpovědi, je 
personalizovaný); 

• uchazeč zkontroluje své jméno a příjmení na záznamovém archu a zapíše je čitelně do předtištěného pole; 

• psací potřeby — povolena je pouze propisovací tužka a u testu z matematiky také obyčejná tužka pro 
rýsovací úlohy; za vhodnou propisovací tužku se považuje tužka, která píše modře či černě, stopa je 
dostatečně silná, nevynechává, nezpůsobuje propití textu na druhou stranu listu a nelze ji vygumovat; 

• při zápisu odpovědí do ZA musí uchazeč (nejde-li však o uchazeče se SVP) zapisovat správné křížky z rohu 
do rohu; 

• nepovolené pomůcky, např. mobilní telefony, chytré hodinky, kalkulačky; 

• časový limit — pokud nejsou v učebně hodiny, zajistí zadavatel efektivní způsob sledování času, např. 
průběžně informuje uchazeče o zbývajícím čase zápisem na tabuli, uchazeči musí své hodinky odložit na 
lavici a nesmí s nimi manipulovat po dobu zkoušky (pro zamezení opisování z „chytrých“ hodinek); 

• pokud uchazeč zaznamenával odpovědi do testového sešitu, nezapomenout je na závěr přepsat do 
záznamového archu. Odpovědi zapsané mimo ZA nejsou v žádném případě předmětem hodnocení. 

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení 

• CZVV zveřejní výsledky z řádných termínů zkoušek středním školám nejpozději do 28. dubna. 

• Výsledky z náhradních termínů zveřejní CZVV středním školám do 18. května. 

• Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků ze strany CZVV a zveřejní 
pořadí uchazečů s uzavřenými výsledky (v ŘT těch, kteří nebudou konat zkoušky v náhradním termínu). 

• Nepřijatým uchazečům zašle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí písemně. 

• Uchazeč (zákonný zástupce) se může odvolat proti výsledku přijímacího řízení do 3 pracovních dnů ode dne 
doručení rozhodnutí. 

CZVV poskytne výsledky jednotné přijímací zkoušky střední škole. Ředitel školy posléze vyhlásí výsledky přijímacího 
řízení. CZVV nemůže uchazečům sdělovat ani výsledky jednotné zkoušky, ani jejich umístění v rámci přijímacího řízení! 

 
Odevzdání zápisového lístku 

• Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané SŠ. 

• Termín pro podání zápisového lístku uchazečem je 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího 
řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. 

• Na zápisovém lístku jsou nově dvě kolonky pro vyplnění školního roku. První kolonka (nad jménem 

uchazeče) slouží pro vyplnění školního roku, pro který je uchazeč přijímán a vyplňuje ho správní orgán, 
který jej vydává (škola nebo KÚ). Správní orgán odpovídá za vystavení jen jednoho zápisového lístku 
uchazeči pro příslušný školní rok. Druhá kolonka slouží pro vyplnění školního roku, pro který uchazeč 

zápisový lístek na SŠ uplatňuje, tuto kolonku vyplní uchazeč (zákonný zástupce). Správně by tak měl 
být v obou kolonkách vyplněn stejný školní rok. 

• Vydání zápisového lístku uchazeči stvrzuje základní škola (nebo KÚ) razítkem. Dle výkladu MŠMT je možné 
použít pouze hranaté razítko. 

 
 
 
 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/specifikace-pozadavku-k-jpz


Zpětvzetí zápisového lístku 

• Zpětvzetí zápisového lístku není možné. 

• Výjimkou jsou případy, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho 
odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, 
jestliže zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou. 

• Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo 
potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky. 

• Pro uplatnění uvedených výjimek uchazečem není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl přijat. 

Doporučení školského poradenského zařízení 

• Uchazeč musí doporučení ŠPZ dodat spolu s přihláškou do 1. března. 

• Ke všem přihláškám přikládá uchazeč totožné doporučení (poradny vystavují vždy 2 originální výtisky 
doporučení). 

Navýšení časového limitu 

• Lze navýšit o 25, 50, 75 nebo 100 % (závisí na kategorii a stupni podpůrného opatření, údaj musí obsahovat 
formulář doporučení). 

• Navýšení je vždy shodné pro test z ČJL i MA. U testu z ČJL se časový limit navyšuje takto: o 25 % na 
75 min., o 50 % na 90 min., o 75 % na 105 min., o 100 % na 120 min. U testu z MA se časový limit navyšuje 
takto: o 25 % na 90 min., o 50 % na 105 min., o 75 % na 125 min., o 100 % na 140 min. (údaj se 
zaokrouhluje na nejbližší vyšší číslo dělitelné 5). 

Kompenzační pomůcky 

• Výčet kompenzačních pomůcek je uveden v doporučení ŠPZ. 

• Použitím kompenzačních pomůcek nesmí uchazeči se SVP vzniknout neoprávněná výhoda. 

• Mezi kompenzační pomůcky nepatří: kalkulačka, encyklopedie, Matematicko-fyzikální a chemické 
tabulky, Pravidla českého pravopisu a Slovník spisovné češtiny. 

• Požadavek na použití PC a jeho vybavení projedná uchazeč nebo jeho zákonný zástupce se střední školou 
v rámci podpisu informovaného souhlasu. Vždy dle údajů uvedených v doporučení: 

Úprava zkušebního místa 

• Zajištění stolku s nastavitelným sklonem a výškou pracovní desky, individuální přisvětlení apod. 

Úprava učebny 

• Samostatná učebna, omezení rušivých prvků, optimalizace podmínek pro odezírání, strukturalizace 
prostředí pro žáky s poruchami autistického spektra apod. 

Využití služeb podporující osoby (asistenta/tlumočníka) 

• Podporující osobu je nutno domluvit předem s ředitelem školy / řediteli škol, ve které/kterých se 
jednotná přijímací zkouška koná, v rámci podpisu informovaného souhlasu. Zpravidla uchazeč využívá 
toho asistenta/tlumočníka, kterého měl po dobu základního vzdělávání. 

Možnost alternativního zápisu odpovědí (mimo záznamový arch) 

• Zápis na PC, do testového sešitu, na volné listy papíru (dodá škola, nejsou součástí ZA). 

• Ředitel školy musí zajistit přepis odpovědí do ZA. 

Úprava zkušební dokumentace pro uchazeče se SVP 

• CZVV na základě údaje o kategorii uzpůsobených podmínek uchazeče poskytuje řediteli součinnost se 
zajištěním upravené zkušební dokumentace. 

 



6.3.2 Vyplnění přihlášky ke vzdělávání ve střední škole 

CZVV Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 

IZO identifikační znak organizace 

JPZ jednotná přijímací zkouška 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MZ maturitní zkouška 

RVP rámcový vzdělávací program 

Správní řád zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

SŠ střední škola 

SVP speciální vzdělávací potřeby 

Školský zákon zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 

ŠPZ školské poradenské zařízení 

Vyhláška k přijímacímu 
řízení 

vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 

ZŠ základní škola 

 
 

Na ZŠ Bezručova Říčany žákům tiskneme přihlášky na střední školu 

(včetně opisů klasifikace na zadní straně přihlášky) pomocí programu 

Bakalář, a to na základě údajů v dotazníku a údajů ve školní matrice. Základní 

informace 
 

Právní rámec 

 

Náležitosti přihlášky ke střednímu vzdělávání a podrobnosti ohledně jejího podání jsou zakotveny především v §60a 

školského zákona a v § 1 vyhlášky k přijímacímu řízení. V mnoha ohledech je také nutno brát v potaz 

ustanovení správního řádu, neboť přijímací řízení je správní řízení (střední škola v tomto případě vystupuje jako 

správní orgán). 
 

Počet podaných přihlášek 
 

Pro 1. kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkoušku a až 
2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které 
může uchazeč podat, omezen. 
 
Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva formuláře přihlášky. Případné 
přílohy (např. ověřené kopie vysvědčení) stačí doložit pouze jednou. 

 
Termíny podání přihlášky 
 

Pro 1. kolo přijímacího řízení se přihláška do oborů vzdělání s talentovou zkouškou podává do 30. listopadu, do 

oborů vzdělání bez talentové zkoušky pak do 1. března. Pro další kola přijímacího řízení vyhlašuje termíny 
individuálně ředitel dané střední školy. 

 
Způsob podání přihlášky 
 
Přihláška se podává na speciálním tiskopisu. Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný 

zástupce. Přihlášku je možné donést na střední školu osobně nebo ji zaslat poštou. Přihlášku lze podat i přes 
datovou schránku. 



Další součásti přihlášky 
 

Součástí přihlášky jsou vysvědčení (případně jejich úředně ověřené kopie nebo výpis z vysvědčení vydaný v pololetí 
posledního ročníku ZŠ) z posledních dvou ročníků základní školy, které uchazeč splnil nebo splní, příp. základní 

školou potvrzený opis klasifikace. U některých oborů vzdělání je součástí také lékařský posudek o zdravotní 

způsobilosti. Uchazeči se SVP dokládají k přihlášce doporučení ŠPZ. K přihlášce je také možné přiložit doklady 
potvrzující splnění dalších podmínek přijímacího řízení (např. diplomy ze žákovských olympiád atp.). 
 

Zdroje informací 
 
Kromě výše zmíněných právních předpisů naleznete veškeré informace týkající se přijímacího řízení na stránkách 
MŠMT nebo na stránkách CZVV (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Centrum pro zjišťování výsledků) 
vzdělávání 

Přihláška ke vzdělávání na střední škole se podává na speciálním tiskopise, který stanovuje MŠMT. Pro získání 
tohoto tiskopisu se může uchazeč obrátit na svého třídního učitele, výchovného poradce (kontaktní osobu stanovuje 
ředitel ZŠ) nebo na střední školu. Stačí vytisknout z programu Bakalář. 

Formuláře tiskopisů je také možné vyplnit elektronicky na stránkách MŠMT. Elektronicky vyplněná přihláška 
usnadňuje administrativu jak uchazeči, tak střední škole. Přihlášku je nutné vždy vytisknout, nemusí se tisknout 
barevně, doporučuje se ale oboustranný tisk. Při jednostranném tisku je nutné obě strany přihlášky sešít k sobě. Stačí 
vytisknout z programu Bakalář. 

 

Využití QR kódu na přihlášce ke střednímu vzdělávání 
 
Na přihlášce je umožněno využít QR kód obsahující klasifikaci na vysvědčeních, obdobně jako je tomu v případě QR 
kódu na vysvědčení. O možnostech tisku QR kódu na přihlášky se informujte u svého ředitele ZŠ. Příslušná právní 
úprava jeho uplatnění v přijímacím řízení se zatím připravuje. 
 

 
Doporučení CZVV pro uchazeče k vyplňování tiskopisů přihlášek 
 
 

1)  Na naší škole (ZŠ Bezručova Říčany) žákům tiskneme přihlášky na střední školu (včetně opisů 

klasifikace na zadní straně přihlášky) pomocí programu Bakalář, a to na základě údajů v dotazníku 

a údajů ve školní matrice.  

2)  V případě nejasností při vyplňování přihlášky se obraťte na výchovného poradce, případně přímo 

na vybranou střední školu.  

3)  Nezapomeňte si dostatečně brzy zjistit, jaké dokumenty vyžaduje k přihlášce přiložit střední škola 

nebo které jsou nezbytné, pokud žádáte o uzpůsobení podmínek pro konání JPZ (v případě, že jste 

uchazeč se SVP). Zejména doporučení ŠPZ nebo lékařský posudek o zdravotní způsobilosti není 

vždy možné získat narychlo na poslední chvíli. 

4)  
Uvádějte na přihlášku kontaktní údaje (mobilní telefon i e-mail), usnadní to komunikaci mezi vámi 

a SŠ. V případě, že uchazeč nebo jeho zákonní zástupci mají vytvořenou datovou schránku, má 

SŠ povinnost komunikovat jejím prostřednictvím. Proto je nezbytné uvést také číslo datové 

schránky. Některé dokumenty vám SŠ může poskytnout také elektronicky (pozvánku k jednotné 

přijímací zkoušce, výsledky hodnocení, kopie zaznamenaných odpovědí v testech s vyznačením 

správné varianty a další). 

 

Střední škola kontroluje přihlášky a úplnost požadovaných přiložených dokladů; v případě, že objeví na přihlášce chyby, 
pomůže uchazeči s jejich odstraněním nebo si vyžádá doplnění chybějících údajů nebo dokladů a k tomu mu poskytne 
přiměřenou lhůtu. 

 
 
 
 

http://www.msmt.cz/
https://prijimacky.cermat.cz/
https://prijimacky.cermat.cz/


Formulář přihlášky ke střednímu vzdělávání má čtyři základní části (kromě případných příloh). 
 

Část první — osobní údaje o uchazeči a zákonném zástupci 
 

Uchazeč vyplňuje jméno (příp. jména) a příjmení. V případě, že se liší od stávajícího, vyplní uchazeč také rodné 

příjmení. Dále vyplňuje státní příslušnost, datum a místo narození a uchazeči, kteří se hlásí do přijímacího 

řízení, jehož součástí je jednotná přijímací zkouška, vyplní povinně také rodné číslo (výjimkou jsou pouze cizinci, 

kterým rodné číslo nebylo přiděleno). U nezletilých uchazečů se na přihlášce vyplní také jméno, příjmení a datum 
narození zákonného zástupce. 

Uchazeč dále vyplní adresu trvalého pobytu, příp. adresu pro doručování písemností, liší-li se od adresy trvalého 

pobytu, a uvede na sebe kontakt, a to jak telefon, tak e-mailovou adresu — pro případ, že střední škola objeví 
v přihlášce uchazeče nějakou nesrovnalost, nebo pro zasílání různých doplňujících informací k přijímacímu řízení. 
Kontakt (nejlépe jak telefon, tak e-mailová adresa) se uvádí také na zákonného zástupce. 
 

V případě, že se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, uvádí se také informace o doporučení ŠPZ. 

 
Část druhá — výběr středních škol, oborů vzdělání a termínů konání zkoušek 
 

Uchazeč zde vyznačí, kam podává přihlášku, tj. uvede název a adresu školy, kód a název oboru, příp. 
zaměření. Uchazeč, který podává přihlášku do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem 
a střední vzdělání s maturitní zkouškou, uvede v přihlášce příslušný obor vzdělání s maturitní zkouškou i doplňující 

obor vzdělání s výučním listem. Pokud to není odlišeno použitým formulářem, uvede také formu 
vzdělávání. Pořadí, v jakém uvede jednotlivé školy, příp. obory vzdělání, nemá vliv na přijímací 
řízení ve smyslu jakékoli preference! Určuje pouze to, na které škole bude uchazeč konat jednotnou přijímací 
zkoušku v 1. a 2. termínu. 
Pokud uchazeč podal přihlášku na obor vzdělání gymnázium se sportovní přípravou a posléze podává do 1. března 

přihlášku i na obory bez talentové zkoušky, vyznačí na těchto přihláškách v poli „Jednotná zkouška“, že bude 
jednotnou přijímací zkoušku konat na jiné škole (viz níže). 
 

Pole „Termín školní přijímací zkoušky“, příp. „Termín talentové/přijímací zkoušky“ vyplňuje uchazeč pouze 
v případě, že ředitel střední školy vyhlásil kromě jednotné přijímací zkoušky i další zkoušku (např. obecné studijní 
předpoklady, zkouška z cizího jazyka atp.). Toto pole neslouží pro určení termínu konání jednotné přijímací zkoušky, 
ten je určen výhradně podle pořadí škol na přihlášce. 
 

Uchazeč dále uvádí ročník SŠ, pokud se hlásí do jiného než prvního ročníku, a  zda se hlásí do zkráceného studia. 
 
Obě školy je nutné na přihlášce uvést ve stejném pořadí! Pořadí slouží k určení termínu konání jednotné přijímací 
zkoušky a v případě neshodných dat riskuje uchazeč ztrátu možnosti konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát. 

 

Část třetí — místo pro potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání 
 

Podmínky zdravotní způsobilosti stanovuje pro některé obory vzdělání nařízení vlády č. 211/2010 Sb.  
Pokud se uchazeč hlásí na obor/obory vzdělání, pro který/é je nějaké omezení tímto nařízením stanoveno, musí na 

přihlášce doložit závěr o zdravotní způsobilosti od lékaře. Zde se vyplní, pro který obor vzdělání se závěr vydává 

a zda je uchazeč pro příslušný obor způsobilý, způsobilý s omezením nebo nezpůsobilý. V případě potřeby lze 

k přihlášce doložit jako přílohu také lékařský posudek. 
Pokud se uchazeč hlásí na dva různé obory, pro něž platí rozdílné podmínky zdravotní způsobilosti, na každé 
přihlášce doloží pouze ten závěr o způsobilosti pro obor, k němuž se přihláška vztahuje. 

 
Část čtvrtá — opis klasifikace a potvrzení dalších schopností, vědomostí a zájmů uchazeče 
 
Uchazeč může výsledky získané v předchozím vzdělávání doložit dvěma způsoby: 

• základní škola potvrdí uchazeči opis klasifikace na zadní straně přihlášky; nebo 

• uchazeč doloží jako přílohu přihlášky doklad nebo ověřenou kopii dokladu o vzdělání  
(vysvědčení nebo výpis z vysvědčení). 

 

Uchazeč dokládá výsledky za poslední dva ročníky, tj. uchazeči o 4leté studium dokládají výsledky z 8. a 9. třídy, 
uchazeči o 6leté gymnázium dokládají výsledky z 6. a 7. třídy a uchazeči o 8leté gymnázium dokládají výsledky ze 
4. a 5. třídy. Pokud uchazeč ještě nedokončil 9. ročník základního vzdělávání (resp. 7. a 5. ročník), dokládá pouze 
vysvědčení z pololetí. 

Dokládá-li uchazeč výsledky formou opisu klasifikace, uvádí se nově na přihlášce školní rok, ve kterém bylo dané 

vysvědčení vydáno. Na druhé straně přihlášky uchazeč dále vyplní IZO základní školy a uvede, kolik k přihlášce 

přikládá listů příloh. 

 
Potvrzuje-li základní škola uchazeči opis klasifikace, stvrzuje správnost razítkem. 



Gymnázium se sportovní přípravou 
 
Uchazeči, kteří se hlásí na obor vzdělání gymnázium se sportovní přípravou, jsou specifický případ. Pro tento obor je 

v rámci RVP stanovena talentová zkouška, přesto se v rámci přijímacího řízení koná i jednotná přijímací 
zkouška. Uchazeči o tento obor podávají přihlášku (nebo dvě přihlášky, hlásí-li se do tohoto oboru na dvě školy) do 

30. listopadu a posléze mohou podat až dvě přihlášky na obory bez talentové zkoušky do 1. března. Mohou mít 
tedy podané až 4 přihlášky na obory, kde se koná jednotná přijímací zkouška, kterou ale mohou konat pouze 

dvakrát. V tomto případě se uplatňuje pravidlo stanovené § 11 vyhlášky, které určuje, že jako místo konání 
jednotné přijímací zkoušky má vždy „přednost“ škola, kam se uchazeč hlásí do oboru gymnázium se 
sportovní přípravou. Na přihláškách do oborů vzdělání bez talentové zkoušky (s růžovým podtiskem) je proto u 

těchto škol nutné vyznačit, že zde uchazeč nebude jednotnou přijímací zkoušku konat — v poli „Jednotná 
zkouška“ vyznačí uchazeč „Ne“. Výsledky jednotné přijímací zkoušky jsou ale vždy zpřístupněny všem školám, na 
které uchazeč podal přihlášku, bez ohledu na to, kde zkoušku reálně fyzicky vykonal. 

 
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 
 

Pokud uchazeč žádá o úpravu podmínek přijímacího řízení z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb, přikládá 

k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ), tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo 

speciálně pedagogického centra. ŠPZ vytváří tato doporučení na speciálním tiskopisu dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 
353/2016 Sb. Starý tiskopis doporučení ŠPZ dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. už není možné využít a ani např. doporučení 
k úpravám vzdělávání na základní škole nebo lékařskou zprávu. 
Součástí doporučení ŠPZ je informovaný souhlas uchazeče (zákonného zástupce) s úpravou podmínek přijímacího 
řízení. Souhlas podepisuje uchazeč (zákonný zástupce) přímo v ŠPZ, které doporučení vystavuje. Mimo to je třeba, 
aby uchazeč podepsal informovaný souhlas také ve střední škole, kam podal přihlášku, v případě, že mezi 
doporučené úpravy podmínek patří využití služeb podporující osoby (asistenta/tlumočníka) nebo kompenzačních 
pomůcek ve vlastnictví školy. 

 
Uchazeči, kteří se vzdělávají dlouhodobě v zahraničí 
 
V souladu s § 20 školského zákona se osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, 
při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška 
z českého jazyka. 

Takovýto uchazeč dokládá k přihlášce vysvědčení ze zahraniční školy za poslední dva ročníky, a to v originále 
(v úředně ověřené kopii) a také v úředně ověřeném překladu vysvědčení do jazyka českého  (nejedná-li se 
o doklady v jazyce slovenském), pokud škola uchazeči nesdělí, že takový překlad nevyžaduje. 

 
Termín podání přihlášky 
 

Pro 1. kolo přijímacího řízení se přihláška do oborů vzdělání s talentovou zkouškou podává do 30. listopadu, do 

oborů vzdělání bez talentové zkoušky pak do 1. března. Pro další kola přijímacího řízení vyhlašuje termíny 
individuálně ředitel dané střední školy. 
 
Na počítání času při podání přihlášky v přijímacím řízení se vztahuje § 40 správního řádu. Přihláška je podána včas, 
pokud je podána poslední pracovní den lhůty. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je jím 
následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty podána přihláška přímo na střední školu 
nebo je-li v tento den podána prostřednictvím držitele poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence anebo osoby, 
která má obdobné postavení v jiném státě. 
 
Zmeškání této lhůty může v oprávněných případech prominout ředitel školy (v souladu s § 41 správního řádu). 

 
Způsob podání přihlášky 
 

Uchazeč (zákonný zástupce) může podat přihlášku osobně na podatelnu střední školy nebo poštou. V případě 

podání přihlášky přímo na SŠ se doporučuje převzít si potvrzení o podání přihlášky a při jejím zaslání 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uschovat si podací lístek jako potvrzení o včasném podání 
přihlášky. Přihlášku lze podat i přes datovou schránku. 
 

V případě nezletilého uchazeče podává přihlášku jeho zákonný zástupce. V takovém případě je součástí 
přihlášky také souhlas uchazeče s jejím podáním. Jedná-li jeden z rodičů sám vůči řediteli školy, má se za to, že 
jedná se souhlasem druhého rodiče. V případě, že mezi zákonnými zástupci k dohodě nedojde, je třeba, aby se 
rodiče obrátili se žádostí na soud, který (alespoň na základě předběžného opatření) je oprávněn rozhodnout 
o zastupování jejich dítěte při přijímání ke střednímu vzdělávání v přijímacím řízení podle § 877 odst. 2 občanského 
zákoníku (škola o této záležitosti rozhodnout nemůže). V konkrétním případě je vhodné na tento postup zákonné 
zástupce upozornit. Pokud již k takovému rozhodnutí soudu došlo, je potřebné jej k přihlášce přiložit (ke stanovení 
oprávněných účastníků přijímacího řízení). 

 


