
UŽITEČNÉ ODKAZY:  
 http://www.inkluzivniskola.cz/prijimaci-rizeni-na-ss 
 https://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-1404035422.html 

 
 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. 12. 2022 

http://www.inkluzivniskola.cz/prijimaci-rizeni-na-ss
https://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-1404035422.html
https://meta-ops.eu/wp-content/uploads/2023/02/02_02_fr.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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LIENS UTILES  :  
 http://www.inkluzivniskola.cz/prijimaci-rizeni-na-ss 
 https://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-1404035422.html 

 
 Centres de conseil scolaire (ŠPZ) 
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3.1 
 PROCÉDURE D´ADMISSION À  UNE ÉCOLE SECONDAIRE 

(SŠ)  

 

    
  À l'issue de la scolarité obligatoire, les élèves peuvent poursuivre leurs études dans l'enseignement secondaire. 

 

La procédure d'admission varie selon le type d'école secondaire. Les écoles où la procédure d'admission comprend 
un examen de talent (arts, sports) ont un délai pour la soumission des demandes d´admission au 1er tour jusqu'au 
30 novembre (2 demandes d´admission au maximum). Pour les autres écoles secondaires, les demandes doivent 
être soumises au 1er tour jusqu´au 1er mars (2 demandes au maximum). 
Pour les écoles secondaires dont les matières sont terminées par le baccalauréat, il est nécessaire de passer 
l'examen d'entrée unifié (JPZ) en mathématiques et en langue et littérature tchèques. Chaque candidat ne doit se 
présenter que deux fois à l'examen d'entrée unifié. C´est le meilleur résultat de la JPZ dans chacune des écoles 
secondaires (SŠ) qui compte. 
Certaines écoles secondaires peuvent également avoir des examens dits d'entrée scolaires, par exemple en langue 
vivante, en aptitude physique, en compétences manuelles, etc. 

 

DEMANDE  D´ ADMI SS IO N :  
à télécharger : https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-
na-ss 

 le 1er tour – seulement deux demande d´admission peuvent être soumises 
 le 2ème tour et d´autres tours – nombre de demandes d´admission n´est pas limité 

 

ALLÈGEMENT DE  L A P RO CÉ DURE  D´ ADMI SS IO N  
Les élèves qui ont effectué leur scolarité antérieure en dehors de la République tchèque ont le droit de demander 
une dispense de l'examen d'entrée en langue tchèque (cela s'applique à l'examen d'entrée unifié en langue et 
littérature tchèques ainsi qu´à l´examen d'entrée scolaire, le cas échéant). Dans ce cas, le directeur de l'école 
vérifiera la connaissance de la langue tchèque par un entretien. 
Les candidats dont la langue maternelle est différente ont droit à un ajustement supplémentaire des conditions 
d'admission s'ils présentent une recommandation écrite des centres de conseil scolaire (ŠPZ) pour adapter les 
tests d'admission. Cela peut impliquer une prolongation de la durée de l'examen écrit ou l'utilisation d'aides 
compensatoires (par exemple, un dictionnaire). 
 

RÉSULT AT S DE  L A PROC É D URE D´ADMI SSIO N  
Les écoles reçoivent les résultats des examens d´entrée unifié (JPZ) du Centre pour la mesure des résultats de 
l'apprentissage (CERMAT) à la fin du mois d'avril. Dans un délai de 2 jours ouvrables, les directeurs d'école publient 
l´ordre des candidats en fonction de leurs résultats sur le site web de l'école et sur un tableau d'affichage dans le 
bâtiment de l'école sous le numéro d'enregistrement du candidat attribué dans la lettre de l'école secondaire. 
 

ADM ISS ION À L ´ENSEIG NE MENT SEC O ND AIRE  ( SŠ)  
Si le candidat est admis, il dispose de 10 jours ouvrables à compter de la publication des résultats pour envoyer ou 
remettre à l'école le formulaire d'inscription dûment rempli. Les candidats admis n´allons obtenir aucune décision 
envoyée par courrier. 
 

NO N- ADMI SSIO N À  L 'ENSE IGNEME NT SECO NDAIRE  ( SŠ)  
Si le candidat n'a pas été admis, il peut introduire un recours dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la 
date de remise de la décision de non-admission à l'école. Si les écoles constatent qu'il reste des places vacantes 
après le 1er tour, elles peuvent annoncer un 2ème tour d'admission (ou éventuellement des tours 
supplémentaires) pour les domaines dont la capacité n'a pas été remplie. Les critères pour les tours suivants 
peuvent varier. 
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. 

 

 

DA TE S IMPO RT ANTE S :  
 publication des critères de procédure d'admission sur le site Internet de la SŠ : jusqu´au 31 janvier 

(conditions d'admission dans les différents domaines de l'enseignement secondaire, par exemple le certificat 
médical) 

 dates des soumissions des demandes d´admission – le 1er. tour : 
‒ jusqu'au 30 novembre ‒ demandes pour les domaines de l'enseignement avec examens de talents (danse, 
théâtre, musique, art, lycées de sport) 
‒ 1er mars - soumission des demandes pour les autres écoles secondaires 

 examens d´entrée 
‒ domaines de l´enseignement de 4 ans (terminés par le baccalauréat) – examen d´entrée unifié de la 
langue tchèque et des mathématiques – jours ouvrables dès le 12. mai jusqu´au 28. mai. 
‒ domaines d´apprentissage de 3 ans (terminés par le brevet d´apprentissage) – jours ouvrables dès 22. 4. 
Jusuq´au 30. 4. 
Si les examens d'entrée n´ont pas lieu, les résultats sont publiés à ces dates-là. 
examens d´entrée scolaires – les dates sont mentionnées dans les critères d'admission de l'école concrète, 
la date exacte sera communiquée au candidat dans l'invitation à la procédure d´admission. 
Pour les date concrètes des JPZ veuillez cliquer sur : https://www.cermat.cz 

ZŠ 

SŠ 
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