
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
https://meta-ops.eu/wp-content/uploads/2021/10/02_02_bg.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/


ПОЛЕЗНИ ЛИНКОВЕ :  
 http://www.inkluzivniskola.cz/prijimaci-rizeni-na-ss 
 https://prijimacky.cermat.cz/ 

 
 Учебни консултативни заведения (УКЗ) 
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3.1 
 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ  В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  
 

    
  След изпълнение на задължителното училищно обучение учениците могат да продължат образованието 

си в средно училище.  
 
Процедурата за прием се различава в зависимост от типа на СУ. Училищата, в които част от процедурата 
за прием е талантов изпит (по изкуства, спортни), имат срок за подаване на заявления в 1-ви кръг до 
30.11. (макс. 2 заявления). За останалите средни училища е необходимо заявленията в 1-ви кръг да се 
подадат до 1.3. (макс. 2 заявления).  
В СУ със специалности завършващи с матура, е необходимо да се държат унифицирани приемни изпити 
(УПИ) по математика и чешки език и литература. Всеки кандидат се явява на унифицирани приемни 
изпити само 2 пъти. Взема се предвид по-добрият резултат от УПИ във всяко от СУ.  
Някои училища могат да имат обявени и т.нар. училищни приемни изпити, например по чужд език, 
физическа способност, ръчни умения и т.н. 

 

ЗАЯВ ЛЕНИ Я   

Може да изтеглите тук: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-
ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss 

 1-ви кръг –  могат да бъдат подадени само 2 заявления 

 2-ри и следващи кръгове – броят на заявленията не е ограничен 
 
УЛЕС НЕНИ Я ПРИ К АН ДИ Д АТС ТВ АНЕ  
Учениците, завършили предишното си образование извън Чешката република, имат право да подадат 
молба за опрощаване на приемния изпит по чешки език (това се отнася за унифицирания приемен изпит 
по чешки език и литература, както и за евент. училищен приемен изпит). В такъв случай директорът на 
училището проверява знанията по чешки език чрез интервю. 
Кандидатите с различен майчин език имат право на допълнителна корекция на условията на процедурата 
за прием, ако към заявлението за прием в СУ представят и писмена препоръка от учебното 
консултативно заведение (УКЗ) за адаптиране на приемните изпити. Това може да е свързано с 
удължаване на времето за полагане на писмен изпит или използване на компенсаторни помагала (напр. 
преводачески речник). 
 
РЕЗУ ЛТ АТ И ОТ  ПР ОЦЕ ДУ Р АТ А З А П РИЕ М  
Училищата получават резултатите от УПИ от Центъра за установяване на резултатите от образованието 
(CERMAT) до края на април. До 2 работни дни директорите на училищата публикуват реда на кандидатите 
въз основа на постигнатите резултати на уебсайта на училището и на таблото в сградата на училището под 
регистрационния номер на кандидата, който тий/тя е получил/а в писмо от средното училище.  
ПРИЕМ АНЕ  З А ОБ УЧЕНИЕ  В СУ  
Ако кандидатът е приет, той/тя има 10 работни дни от публикуването на резултатите, за да изпрати или 
подаде в СУ попълнен лист за записване. На приетите кандидати не се изпраща решение  по пощата.  
НЕПР ИЕМАНЕ  ЗА ОБУЧЕ Н ИЕ В С У  
Ако кандидатът не е приет, може да подаде жалба до 3 работни дни от датата на получаването на 
решението за неприемане в СУ.  
Ако училищата установят, че след 1-вия кръг имат все още свободни места, могат да обявят втори кръг от 
процедурата за прием (евентуално и следващи кръгове) за специалностите, където капацитетът не е 
запълнен. Критериите за следващите кръгове могат да се различават. 

 

 

ВАЖНИ ДАТИ :   
 публикуване на критериите за процедурата за прием на уебсайта на СУ: до 31. 1. (условия за 

прием за отделните специалности на средното образование, напр. потвърждение от лекар) 
 срокове за подаване на заявление – 1-ви кръг: 

- до 30. 11. – заявления за специалности с талантов изпит (танци, драма, музикални специалности, 
изобразителни специалности, спортни гимназии) 
- до 1.3. - подаване на заявления за останалите СУ 

 приемни изпити 
- 4 годишни специалности с матура (завършващи с матура) – унифициран приемен изпит по 
чешки език и математика – работни дни от 12. 4. до 28. 4. 
- 3 годишни учебни специалности (след завършване на обучението - свидетелство за 
професионална квалификация) – работни дни от 22. 4. до 30. 4. 
Ако приемен изпит не се състои, в посочения период се публикуват резултатите. 
 
училищни приемни изпити – датите се публикуват в критериите на процедурата за прием за 
конкретното училище, кандидатът ще получи конкретната дата в поканата за кандидатстване 
 
точните дати за полагане на УПИ: https://www.cermat.cz 

ОУ 

СУ 
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