
UŽITEČNÉ  ODKAZY:  
 http://www.inkluzivniskola.cz/prijimaci-rizeni-na-ss 
  https://prijimacky.cermat.cz/ 

 
 Školská poradenská zařízení (ŠPZ) 
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3.1 
 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY (SŠ)  
 

    
  Po splnění povinné školní docházky, mohou žáci pokračovat ve vzdělávání na střední škole. 

 
Přijímací řízení se liší podle typu SŠ. Školy, kde je součástí přijímacího řízení talentová zkouška (umělecké, 
sportovní) mají termín podání přihlášek v 1. kole do 30. 11. (max. 2 přihlášky). Na ostatní střední školy je nutné 
podat přihlášky v 1. kole do 1. 3. (max. 2 přihlášky). 
Na SŠ s obory ukončenými maturitní zkouškou je třeba absolvovat jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z 
matematiky a z českého jazyka a literatury. Jednotné přijímací zkoušky koná každý uchazeč jen 2x. Započítává 
se lepší výsledek JPZ na každé ze SŠ. 
Některé školy mohou mít vypsané také tzv. školní přijímací zkoušky např. z cizího jazyka, tělesné zdatnosti, 
manuální zručnosti apod. 

 

PŘI HL ÁŠKY  

ke stažení: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-
prihlasek-na-ss 

 1. kolo – možné podat pouze 2 přihlášky 
 2. a další kola – počet přihlášek není omezen 

 
ÚLEVY  U P ŘIJ ÍMAC ÍH O Ř ÍZ ENÍ  
Žáci, kteří ukončili předchozí vzdělání mimo Českou republiku, mají právo podat žádost o prominutí přijímací 
zkoušky z českého jazyka (týká se to jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury i případné školní 
přijímací zkoušky). Ředitel školy si v takovém případě ověří znalost českého jazyka pohovorem. 
Uchazeči s odlišným mateřským jazykem mají nárok na další úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k 
přihlášce na SŠ doloží písemné doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) pro uzpůsobení přijímacích 
zkoušek. To může obnášet prodloužení času na vypracování písemné zkoušky nebo využití kompenzačních 
pomůcek (např. překladový slovník). 
 
VÝ SLED KY PŘI J ÍM ACÍ HO  ŘÍ ZENÍ  
Výsledky JPZ dostávají školy od Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT) do konce dubna. Do 2 
pracovních dnů ředitelé škol zveřejní pořadí uchazečů na základě dosažených výsledků na webových stránkách 
školy a na nástěnce v budově školy pod registračním číslem uchazeče, které dostal přiděleno v dopise ze střední 
školy. 
 
PŘIJE TÍ  KE  VZDĚL ÁV ÁN Í  NA SŠ  
Pokud je uchazeč přijat, má 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků na to, aby na SŠ odeslal nebo odevzdal 
vyplněný zápisový lístek. Přijatým uchazečům se neposílá žádné rozhodnutí poštou. 
 
NEPŘ IJET Í  KE  VZ DĚL ÁV ÁNÍ  NA SŠ  
Jestliže nebyl uchazeč přijat, může podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí 
na SŠ. 
Pokud školy zjistí, že mají po 1. kole ještě volná místa, mohou vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení (případně i 
další kola) na obory, kde nebyla naplněna kapacita. Kritéria pro další kola se mohou lišit. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

DŮLEŽI TÉ  TERMÍ NY:   
 zveřejnění kritérií přijímacího řízení na webových stránkách SŠ: do 31. 1. (podmínky pro přijetí do 

jednotlivých oborů středního vzdělávání např. potvrzení od lékaře) 
 termíny podání přihlášek – 1. kolo: 

- do 30. 11. - přihlášky na obory s talentovou zkouškou (tanec, drama, hudební obory, výtvarné obory, 
sportovní gymnázia) 
- do 1. 3. – podání přihlášek na ostatní SŠ 

 přijímací zkoušky 
- 4 leté maturitní obory (ukončené maturitní zkouškou) – jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a 
matematiky - pracovní dny od 12. 4 do 28. 4. 
- 3 leté učební obory (po ukončení studia výuční list) - pracovní dny od 22. 4. do 30. 4. 
Pokud se přijímací zkouška nekoná, zveřejňují se v tuto dobu výsledky. 
 
školní přijímací zkoušky – termíny jsou zveřejněny v kritériích přijímacího řízení na konkrétní školu, 
přesný den obdrží uchazeč v pozvánce k přijímacímu řízení 
 
přesné termíny JPZ na: https://www.cermat.cz 

ZŠ 

SŠ 

Aktualizováno 1. 4. 2020 

http://www.inkluzivniskola.cz/prijimaci-rizeni-na-ss
https://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-1404035422.html
https://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-1404035422.html
02_02_EN.pdf
mailto:poradenstvi@meta-ops.cz
http://www.meta-ops.cz/
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss
https://www.cermat.cz/


USEFUL L INKS:  
 http://www.inkluzivniskola.cz/prijimaci-rizeni-na-ss 
 https://prijimacky.cermat.cz/ 

 
 Education Counceling Facilities (ECF) 
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3.1 
 

HIGH SCHOOL ADMISSION 
 

    
  After completing their mandatory school attendance, children can go on to study in high school.  

 
The admission process differs according to the type of the school. In schools where talent is tested (art or sport 
schools), the application forms must be submitted by November 30th in the first round (2 applications max). To 
other types of school, the applications must be submitted by March 1st (2 applications max).  
Pupils who want to study on high schools completed by the school leaving exam (maturita) must pass the 
general admission test (GAT) from mathematics and Czech language and literature. Every applicant does the 
tests only twice and only the better result is taken into consideration in both high schools.  
Some schools can have so called school entrance exam, e.g. from foreign language, physical fitness, handicraft 
etc. 

 

APPL ICATIO NS  

you can download here: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-
ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss 

 1st round –  it is possible to submit only 2 application forms 

  2nd and other rounds – no limit on submitted application forms 
 
ADM ISS ION PRO CEDU RE E XEMPT IONS  
Pupils who completed their previous education abroad can request a Czech language test exemption (this 
applies both to the general admission exam from the Czech language and literature and the school entrance 
exam). The school‘s principal will examine the applicant‘s Czech language knowledge during an interview. 
Applicants with a different mother tongue are eligible to receive other adjustments during the admission 
procedures in case they provide a written recommendation from a Education Counceling Facility for admission 
procedure adjustment. The adjustments can have a form of allowing longer time for the written exam or using 
compensation tools (e.g. dictionary). 
 
ADM ISS ION PRO CEDU RE R ESUL TS  
Schools receive the results from the Center for Learning Results (CERMAT) by the end of April. Within 2 days, the 
school principal will publish the ranking of the applicants based on achieved results on the school website and 
information board in the school under a registration number, which the applicant received in a letter.  
 
IF  T HE  APPLIC ANT  W AS  ADMIT TED  
Admitted applicants must submit a registration sheet in the high school within 10 business days. Applicants, 
who were admitted, do not receive this result by post.  
 
IF  T HE  APPLIC ANT  W AS  NOT ADMI TTE D  
Not admitted applicants can appeal the decision in 3 business days from the time they received a letter with this 
information.  
If schools find out that they still have vacancies after the 1st round, they can start 2nd (3rd, 4th...) round of 
admission procedure to specializations where there is still capacity to accept students. The criteria for the other 
rounds might be different. 

 

 

IMPOR TANT D ATES :   
 the admission criteria are published on the high schools‘ websites by:  January 31st (conditions for high 

school admission for various specializations, e.g. confirmation from a doctor) 
 applications deadlines  – 1. round: 

- by November 30th – applications to schools requiring talent testing (dance, drama, music, art, sport 
schools) 
- by March 1st – application to all the other high schools 

 admission tests 
- 4 year vocational schools (completed by maturita) – general admission test from mathematics and 
Czech language and literature – week days from April 4th to 28th 
- 3 year vocational schools (completed with vocational certificate) – week days from April 22nd to 30th 
If entrance exam is not required, the admission results are published on these dates. 
 
School entrance exam – the dates are published with the school‘s admission criteria, the applicant will 
receive the info about the date in the invitation letter to the admission procedure. 
 
Exact dates of  the GAT are to be found here: https://www.cermat.cz 

ZŠ 

SŠ 
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