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Vycházející žáci nyní žijí výbě-
rem svého dalšího vzdělávání, ať již 
na gymnáziích, středních školách 
s maturitou, či na odborných ško-
lách s výučním listem. 

Někdy se nadaní žáci již v 5. a 7. 
třídě rozhodnou složit přijímací 
zkoušku na víceletá gymnázia.

Potřebné informace se dozvíme 
na webech Ministerstva školství 
mládeže a tělovýchovy ČR, Centra 
pro zjišťování výsledků vzdělávání 
nebo i na stránkách škol. 

Uchazeč o vzdělávání v obo-
ru s maturitní zkouškou může pro 
1. kolo přijímacího řízení podat 
přihlášku až na dvě střední školy 
nebo dva maturitní obory (případ-
ně odborná zaměření téhož oboru 
podle školního vzdělávacího pro-
gramu) v rámci jedné střední ško-
ly. Kromě dvou výše zmíněných 
přihlášek může uchazeč v prvním 
kole přijímacího řízení podat navíc 
až dvě přihlášky do oborů s talento-
vou zkouškou. Může tak v prvním 
kole podat dohromady až čtyři při-
hlášky. Jednotnou přijímací zkouš-
ku však přesto může konat maxi-
málně dvakrát.

Jak vyplnit přihlášku na SŠ
Přihláška ke vzdělávání na střed-

ní škole se podává na předepsa-
ném tiskopisu s růžovým, zeleným 
a hnědým podtiskem. Žák jej může 
získat u svého třídního učitele, 
výchovného poradce nebo tiskopis 

získá i na střední škole.
Přihlášku lze vyplnit ručně nebo 

elektronicky, vždy ale musí obsaho-
vat vlastnoruční podpis uchazeče. 
Podává-li žák více přihlášek, musí 
na všech uvést shodné údaje, a to 
včetně informací o dalších školách, 
kam se hlásí. Za nezletilého uchaze-
če podává přihlášku jeho zákonný 
zástupce. 

Přihlášku do denní formy vzdělává-
ní na SŠ je třeba podat řediteli vybra-
né střední školy do 1. března 2023. 

Uchazeči, co se hlásili do oborů 
vzdělání s talentovou zkouškou, již 
přihlášku (na tiskopise s modrým 
podtiskem) odevzdali do 30. listopa-
du 2022. Tito žáci ale mají možnost 
odevzdat další dvě přihlášky na obo-
ry bez talentové zkoušky s ostatními 
do 1. března.

Škola, kterou žáci uvedou na prv-
ním místě, je prioritní volba. Dáva-
jí tím najevo, že na tuto školu chtějí 
více. Na prioritní škole také skládají 
jednotnou přijímací zkoušku v prv-
ním termínu.

Jednotná přijímací zkouška
 „Jednotná“ se přijímací zkouška 

jmenuje proto, že písemné testy z 
českého jazyka a matematiky jsou 
identické pro všechny školy v ČR.

Jednotná přijímací zkouška ( JPZ) 
je povinnou součástí prvního kola 
přijímacího řízení do všech matu-
ritních oborů s výjimkou oborů s 
talentovou zkouškou (krom obo-

ru Gymnázium se sportovní pří-
pravou) a oborů zkráceného studia 
podle § 85 školského zákona.

Termíny JPZ v roce 2023
Čtyřleté obory vzdělání, včetně 

nástavbového studia:
1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín: pátek 14. dubna 2023
Obory šestiletých a osmiletých 

gymnázií:
1. termín: pondělí 17. dubna 2023
2. termín: úterý 18. dubna 2023
Náhradní termíny
1. termín: středa 10. května 2023
2. termín: čtvrtek 11. května 2023

JPZ se nekoná při přijímacím 
řízení do oborů vzdělání se závě-
rečnou zkouškou, do oborů vzdělá-
ní s výučním listem, do oborů zkrá-
ceného studia a do oborů vzdělání 
středních škol skupiny 82 Umění a 
užité umění. 

První budou talentovky
Talentová zkouška do příslušných 

oborů středního vzdělání se koná v 
pracovních dnech od 2. do 15. led-
na 2023.

Do oborů vzdělání v konzervato-
ři se talentová zkouška koná v pra-
covních dnech od 15. do 31. ledna 
2023. 

V případě oboru vzdělání Gym-
názium se sportovní přípravou 
se talentová zkouška koná v pra-
covních dnech od 2. do 15. února 

2023, tento obor však má i JPZ ve 
výše uvedených termínech.

Je dobré sledovat weby vybraných 
škol. Do 31. 1. 2023 jsou ředitelé 
povinni zveřejnit konkrétní kritéria 
pro přijímání uchazečů.

Víceletá gymnázia
a konzervatoře

Přestup dříve než v 9. třídě se týká 
nejčastěji víceletých gymnázií. Také 
např. taneční konzervatoř přijímá 
žáky již od páté třídy ZŠ, jelikož 
tanec je třeba začít trénovat v co 
nejranějším věku. Doba studia na 
taneční konzervatoři trvá standard-
ně osm let.

Na osmileté gymnázium lze pře-
stoupit v 5. třídě. Ale právě ten-
to přestup bývá, pro často k tomu 
nezralé žáky, dost náročný. A tak je 
určen jen pro ty nejvíce motivova-
né.

Pokud se dítěti podaří úspěš-
ně dostat na víceleté gymnázium, 
nastupuje do primy (ekvivalent 6. 
třídy), propracuje se přes sekundu, 
tercii až ke kvartě (ekvivalent 9. tří-
dy) a následně plynule přejde do 
kvinty (ekvivalent 1. ročníku SŠ) až 
k maturitní oktávě (4. ročník SŠ). 

Žáci 7. tříd ZŠ mají možnost pře-
stupu na šestileté gymnázium. Pak 
nastoupí rovnou do tercie (ekviva-
lent 8. třídy). Gymnázia pro tento 
ročník většinou otevírají jazykovou 
třídu. -lko-

Přihlášky na školy podejte do 1. března


