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 uchazeč nebo zákonný zástupce může podat 2 přihlášky pro prvé kolo přijímacího řízení (obě 

přihlášky jsou vyplněny stejně) 

 uchazeč sám doručí přihlášku na SŠ do 1. března 2023 (nejjistější je doručení osobně 

nebo doporučeně)  

 SŠ s talentovou zkouškou: uchazeč sám doručí přihlášku do 30. listopadu 2022 

 

 termíny konání jednotné zkoušky:  

pro 4leté obory vzdělání 

 1. termín: 13.4.2023 - čtvrtek 

 2. termín: 14.4.2023 - pátek 

pro obory 6letých a 8letých gymnázií 

 1. termín: 17.4.2023 - pondělí 

 2. termín: 18.4.2023 - úterý 

Náhradní termín pro všechny uvedené obory 

 1. termín: 10.5.2023 - středa 

 2. termín: 11.5.2023 - čtvrtek 

Žák bude mít 2 pokusy, do hodnocení se bude započítávat pokus s lepším výsledkem. 

 kritéria přijímacího řízení si uchazeč musí zjistit na vybrané střední škole 

 k potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na SŠ je zaveden zápisový lístek (vydá ZŠ do 15.3.), 

neztratit!!! - v případě ztráty je nutno požádat písemně o nový), zápisový lístek je nutno 

odevzdat na SŠ do 10 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, lze jej uplatnit jen jednou  

 odvolání – do 3 dnů od rozhodnutí o nepřijetí, pouze v případě kladného rozhodnutí lze uplatnit 

zápisový lístek ještě jednou 

PPP pro Prahu 4 nabízí žákům 9. roč. tzv. profi–vyšetření  
 

Žáci mají průběžně možnost seznamovat se s nabídkami jednotlivých škol, učilišť – nástěnka ve 2. patře, 

nástěnky + prospekty ve třídě.  

Doporučuji využívat tzv. Dnů otevřených dveří! 

Žáci si mohou u třídních učitelů půjčovat publikace informující o SŠ (gymnázia, učební obory, 

obory s maturitou). 

 

Schola Pragensis 2022   

veletrh středních škol – 24.11. – 26. 11. 2022 –http://www.scholapragensis.cz  

 

Důležité adresy:  
 www.atlasskolstvi.cz,  www.statniprijimacky.cz  

 www.infoabsolvent.cz 

 http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-

skoly-a-konzervatore  

 http://www.stredniskoly.cz/prijimacky.html   (přehled Dnů otevřených dveří) 
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