
UŽITEČNÉ ODKAZY:  
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 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
https://meta-ops.eu/wp-content/uploads/2021/10/02_02_ro.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
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LINKURI UTILE:  
 http://www.inkluzivniskola.cz/prijimaci-rizeni-na-ss 
 https://prijimacky.cermat.cz/ 

 
 Unitǎțle de consiliere școlarǎ (ŠPZ) 
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3.1 
 

ADMITEREA LA LICEU 
 

    
  După absolvirea învățământului obligatoriu, elevii își pot continua educația la liceu. 

 
Procedurile de admitere diferă în funcție de tipul liceului. Liceele care au în procedura de admitere un examen 
de talent (artistic, sportiv) au termenul limită pentru depunerea cererilor în prima rundă până la 30 noiembrie 
(maximum 2 cereri). La celelalte licee, cererile se depun în prima rundă până la 1 martie (maxim 2 cereri). 
Elevii care doresc să studieze la licee cu discipline finalizate prin examen de absolvire (maturita), vor susține 
examene unice de admitere (EUA) la matematică și la limba și literatura cehă. Fiecare candidat susține EUA 
doar de două ori. Liceele vor lua în considerare cel mai bun rezultat dintre cele două examene. 
Unele licee pot organiza și așa-numitele examene de admitere specifice, de exemplu la limbi străine, aptitudini 
fizice, abilități manuale etc. 

 

APLIC AȚI ILE   

descarcă formularul aici: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-
ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss 

 Runda 1 – se pot depune doar 2 aplicații 
 Runda 2 și următoarele – număr nelimitat de aplicații 

 
 
SCU TIRE A DE  E X AMENEL E  DE  ADMI TERE  
Elevii care au absolvit studiile anterioare în afara Republicii Cehe au dreptul să solicite scutirea de examenul de 
admitere la limba cehă (valabil pentru EUA la limba și literatura cehă, precum și pentru examenele de admitere 
la liceele de profil). În aceste cazuri, directorul școlii va testa oral cunoștințele de limba cehă. 
Solicitanții cu o limbă maternă diferită au dreptul la o ajustare suplimentară a condițiilor procedurii de admitere, 
dacă includ în aplicația pentru liceu și o recomandare scrisă a cabinetul de consiliere școlară (SPZ) privind 
personalizarea examenelor de admitere. Aceasta poate sugera prelungirea timpului pentru susținerea testului 
scris, sau utilizarea unor ajutoare compensatorii (de ex. un dicționar). 
 
REZULT ATELE  EX AME NUL U I  DE  ADMI TERE  
Școlile primesc rezultatele examenelor unice de admitere (EUA) de la Centrul de informare privind rezultatele 
educaționale (CERMAT) până la finele lunii aprilie. În termen de 2 zile lucrătoare, directorii liceelor vor publica 
lista solicitanților, în ordinea rezultatelor obținute, pe pagina web a școlii și la avizierul din clădirea școlii. 
Solicitanții vor fi identificați după numărul de înregistrare atribuit în scrisoarea trimisă fiecăruia de către liceu. 
 
DAC Ǎ SOL IC I TANTUL A FO ST  ACCE PT AT  LA  L ICEU  
Dacă solicitantul este acceptat, are la dispoziție 10 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor pentru a depune 
sau a trimite liceului formularul de înscriere completat. Candidații acceptați nu primesc decizia prin poștă. 
 
DAC Ǎ SOL IC I TANUL  NU A FO ST ADMI S L A L ICE U  
Dacă solicitantul nu a fost acceptat, acesta poate depune contestație în termen de 3 zile lucrătoare de la data 
pronunțării deciziei de neadmitere la liceu. 
Liceele cu locuri libere după prima rundă pot anunța a doua rundă a procedurii de admitere (sau mai multe) la 
profilurile cu locuri neocupate. Criteriile pentru aceste runde pot varia. 
 

 

 

TERME NE L IMI T Ǎ  IMPO RT ANTE:   
 publicarea criteriilor pentru procedura de admitere pe pagina web al liceului: până la 31 ianuarie 

(condițiile de admitere la liceele de profil, de exemplu adeverința medicului) 
 termenele limită pentru depunerea cererilor – runda 1.: 

- până la 30. 11. – cererile pentru discipline cu examen de talent (dans, teatru, discipline muzicale, 
domenii de artă, licee sportive) 
- până la 1. 3. – depunerea cererilor la celelalte licee 

 examenele de admitere 
- licee de 4 ani cu examene de absolvire (finalizate cu diplomă) – examen unic de admitere la limba 
cehă și la matematică – în zilele lucrătoare din data de 12. 4 până la 28. 4. 
- licee profesionale de 3 ani (absolvit cu certificat de calificare profesională) – în zilele lucrătoare din data 
de 22. 4. până la 30. 4. 
Dacă examenul de admitere nu are loc, rezultatele sunt momentan publicate. 
 
examenele de admitere la liceele de profil – termenele sunt publicate în criteriile procedurii de admitere 
pentru liceul respectiv; ziua exactă va fi comunicată solicitantului în invitația la procedura de admitere. 
 
datele exacte ale examenelor unice de admitere EUA sunt disponibile la: https://www.cermat.cz 

ZŠ 

SŠ 
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