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Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2023/ 2024 

 

Přijímací řízení s talentovou zkouškou 
• Přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou 

zkouškou se odevzdávají nejpozději do 30. listopadu 2022 pro 1. kolo 

přijímacího řízení. Žák (zákonný zástupce) informuje kariérního poradce 

(Jana Ludwig), event. TU. Škola TISKNE, potvrzuje a vydává žákovi 

přihlášky sama, žáci a zák. zástupci pouze doplňují údaje o střední škole, 

kód studia, datum talentové zkoušky, podpisy, ev. potvrzení od lékaře. 

 

• Termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů 

středního vzdělávání skupiny oborů 82 Umění a užité umění je 

stanoven v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2023 (zveřejnění 

termínů a kritérií pro přijímací zkoušky nejpozději do 31. 10. 2022) 
 

• Termín pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se 

sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2023 (zveřejnění termínů a 

kritérií pro přijímací zkoušky nejpozději do 31. 10. 2022) 
 

• Termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů 
vzdělání konzervatoří je stanoven v pracovních dnech od 15. ledna 

do 31. ledna 2023 (zveřejnění termínů a kritérií pro přijímací zkoušky 

nejpozději do 31. 10. 2022) 

 

Přijímací řízení bez talentové zkoušky 
• Přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové 

zkoušky se odevzdávají nejpozději do 1. března 2023 pro 1. kolo 

přijímacího řízení. Žák (zákonný zástupce) informuje kariérního poradce 

(Jana Ludwig), event. TU. Škola TISKNE, potvrzuje a vydává žákovi 

přihlášky sama, žáci a zák. zástupci pouze doplňují údaje o střední škole, 

kód studia, datum talentové zkoušky, podpisy, ev. potvrzení od lékaře. 

 

Harmonogram přijímacího řízení ke vzdělávání v maturitních oborech 

 Viz příloha tohoto dokumentu 
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Obecné 
• Uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání k 30. 11. 2022 

a až na dva obory vzdělání k 1. 3. 2023. Školy (obory vzdělání) se na 

obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí. 

 

Zápisové lístky 

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o 

školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů 

ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat 

uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání). 

 

Zápisové lístky pro žáky podávající přihlášku do oborů s talentovou 

zkouškou TISKNE a vydává základní škola a zápisové lístky budou 

k vyzvednutí u kariérního poradce, ev. u třídních učitelů (tř. schůzky) 

16. 1. 2023, resp. ihned po oznámení, že je žák přijat na SŠ. 
 

Zápisové lístky pro žáky podávající přihlášku do oborů bez talentové 

zkoušky TISKNE a vydává základní škola a zápisové lístky budou 

k vyzvednutí u kariérního poradce, ev. u třídních učitelů na začátku 

února 2023, resp. ihned po oznámení, že je žák přijat na víceleté G. 

 

Neodevzdá-li žák zápisový lístek řediteli střední školy v daném termínu, 

zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí – na toto místo bude přijat jiný 

žák. 

 

Zápisový lístek může být uplatněn jen jednou – nelze ho vzít zpět. 

To neplatí v případě, že žák chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl 

přijat na základě odvolání. 

 

 

ZŠ Křimická 

 

Mgr. Jana Ludwig 
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