
Milí rodiče a žáci,  

zasílám vám základní informace k přijímacímu řízení.  

Informace pro rodiče žáků 9. ročníku kteří budou konat přijímací 

řízení s talentovou zkouškou: 

Pokud se rozhodnete se svými dětmi pro přijímací řízení pro obor vzdělání s talentovou 

zkouškou je nutné nejpozději do 30. listopadu 2022. Ředitelé středních škol vyhlásí 1. kolo 

přijímacího řízení nejpozději do 31. října 2022. Proto zasílám zprávu už teď v předstihu. 

Přihlášku děti obdrží ve škole, pokud mě nebo třídnímu učiteli řeknou, vytiskneme jim je. Též 

si můžete přihlášku sami vytisknout z tohoto odkazu. 

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-

zkouska/2022/Tiskopisy_p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ek/Prihlaska_SS_talent_editovatelna.

pdf 

 

Informace pro rodiče žáků 9. ročníku kteří budou konat přijímací 

řízení bez talentové zkoušky: 

Pokud se rozhodnete se svými dětmi pro přijímací řízení pro obor vzdělání bez talentové 

zkoušky je nutné nejpozději do 1. března 2023. Ředitelé středních škol vyhlásí 1. kolo 

přijímacího řízení nejpozději do 31. ledna 2023. Přihlášku děti obdrží ve škole, pokud mě 

nebo třídnímu učiteli řeknou, vytiskneme jim je. Též si můžete přihlášku sami vytisknout 

z tohoto odkazu. 

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-

zkouska/2022/Tiskopisy_p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ek/Prihlaska_SS_denni_editovatelna.

pdf 

 

Před přijímacími zkouškami:  

 rozmýšlet výběr 2 škol (nebo 2 oborů na 1 škole)  

 rodiče podávají 2 přihlášky na střední školy (osobně nebo doporučeně poslat na SŠ)  

 na některé školy musí být přihlášky potvrzené od lékaře  

 obě přihlášky budou zcela stejně vyplněné (škola na 1. místě – přijímací zkoušky v 1. 

termínu, škola na 2. místě – přijímací zkoušky v 2. termínu)  

 žáci dostali brožuru s nabídkou škol hradeckého okresu Atlas škol (další informace na 

www.uiv.cz, www.sipkhk.cz, www.atlasskolstvi.cz)  

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ek/Prihlaska_SS_talent_editovatelna.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ek/Prihlaska_SS_talent_editovatelna.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ek/Prihlaska_SS_talent_editovatelna.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ek/Prihlaska_SS_denni_editovatelna.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ek/Prihlaska_SS_denni_editovatelna.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ek/Prihlaska_SS_denni_editovatelna.pdf
http://www.uiv.cz/
http://www.sipkhk.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/


 doporučujeme jít se podívat na Dny otevřených dveří na školy, o kterých uvažujete 

(budou od listopadu, hlavně v prosinci a lednu – termíny na webových stránkách 

středních škol)  

 snažit se o co nejlepší prospěch na pololetním vysvědčení (střední školy většinou 

počítají dvě poslední vysvědčení – z konce 8. a poloviny 9. třídy)  

 kdo bude dávat dvě přihlášky na maturitní obor, může se zúčastnit obou termínů 

zkoušek. 

 na stránkách www.cermat.cz jsou podrobnější informace a testy z minulých let  

 na učební obory bez maturity se zkoušky nedělají  

 

Přehled termínů: 

 

 

 

 

 

Po přijímacích zkouškách:  

 očekávat rozhodnutí o přijetí/nepřijetí  

http://www.cermat.cz/


 v případě přijetí do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků doručit na SŠ zápisový 

lístek – zpětné vydání lístku je možné pouze po přijetí na odvolání na jinou školu  

 v případě nepřijetí do 3 pracovních dnů podat odvolání (nejlépe osobně)  

 pokud se žák nedostane na střední školu v prvním kole, většina škol bude vypisovat 

kola další  

S pozdravem a přáním hezkého dne 

Andrea Chochrunová 


