
 

  

 

  

1. Jedná se o růžový tiskopis přihlášky . Nejčastěji vám přihlášku předpřipraví  1

a vytiskne ZŠ, která na zadní straně uvede a potvrdí prospěch. To je pro ZŠ i pro 

vás nejsnazší cesta. Případně lze přihlášku vyplnit elektronicky ve formuláři či ji 

vytištěnou (stačí černobíle) vyplnit ručně.  

2. Přihlášky je nutné podat do středy 1. března 2023. Přihlášky je možné donést 

na podatelnu střední školy osobně, zaslat je datovou schránkou nebo je 

podat poštou. E-mailem přihlášky podat nelze. Při podání Českou poštou je 

nutné přihlášky poslat doporučeně a uchovat si podací lístek – datum na 

podacím lístku může být nejpozději právě 1. března 2023 (to je ze zákona 

potvrzené datum podání, nevadí, když přihláška nebude stejný den do školy 

doručena). Nedoporučujeme však přihlášky podávat až v poslední možný den. 

Na přihlášku podanou pozdě nebude brán zřetel.  

3. Počet přihlášek – v 1. kole přijímacího řízení, ve kterém konáte zkoušku 13. a 14. 

dubna, je možné podat až dvě přihlášky na maturitní obory vzdělání. 

 

Právě podáním přihlášky na dva maturitní obory máte nárok konat oba 

dubnové termíny.  To znamená, že 13. dubna píšu test z M a z ČJ, 14. dubna píšu 

test z M a z ČJ. Platí, že se počítá lepší bodový zisk z každého předmětu a ten se 

komunikuje oběma školám. Lze tedy zjednodušeně říci, že na každý předmět 

mám dva pokusy. Pokud se ale přihlásíte jen na jeden maturitní obor a jako 

druhý obor dáte na přihlášku obor výuční, máte nárok pouze na jeden řádný 

termín, a tedy jeden pokus. Vřele tedy doporučujeme se přihlásit na dva 

maturitní obory. Věřte, že na výučních oborech přetlak nebývá a s případnou 

přihláškou podanou ve 2. kole uspějete.  

 

Nejčastěji se uchazeči hlásí na dvě různé školy, lze ale podat přihlášku na dva 

různé obory v rámci jedné SŠ. I v tomto případě je potřeba podat dva formuláře 

přihlášky, byť se jedná o stejnou SŠ. 

 https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/1

Tiskopisy_přihlášek/Prihlaska_SS_denni_editovatelna.pdf
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4. Obě přihlášky vyplňte identicky – v sekci „Název a adresa střední školy“ bude  

1. škola na obou přihláškách stejná, 2. škola je na obou přihláškách stejná. 

Pořadí škol na přihlášce neurčuje vaši preferenci. Znamená to pouze, že na  

1. uvedené škole bude žák psát zkoušku 13. dubna, na 2. uvedené škole bude 

žák psát zkoušku den poté, tedy 14. dubna. A proto prosím uveďte pořadí škol 

na obou přihláškách totožně, abyste nebyli v jeden den pozváni na obě školy.   

 

Nezapomeňte na podpis uchazeče i zákonného zástupce. Pokud má SŠ svoji 

školní část zkoušky, uveďte, ve který den se ke zkoušce dostavíte. Termín konání 

případné školní části přijímací zkoušky vyhlašuje do konce ledna 2023 ředitel 

SŠ, a to ve dvou termínech (aby se uchazeči nestalo, že musí být v jednu chvíli 

na dvou školních zkouškách), přičemž se dle pokynu MŠMT  letos jedná  2

o pracovní den mezi 12.–28. dubnem 2023. 

 

Náš vzorový žák Antonín by hlavičku na obou dvou přihláškách vyplnil 

následovně: 

5. Potvrzení od lékaře – pokud to vámi zvolený obor vyžaduje, je nutné dané 

škole doložit potvrzení o zdravotní způsobilosti (na první straně přihlášky), a to 

originálním razítkem od lékaře. Seznam oborů, které potvrzení o lékařské 

způsobilosti vyžadují, najdete zde . Stejně tak to bývá uvedeno na webových 3

stránkách SŠ u daného oboru, též se SŠ nebojte zeptat. Pokud se uchazeč hlásí 

na dva různé obory, pro které platí rozdílné podmínky zdravotní způsobilosti, na 

každé přihlášce doloží pouze ten závěr o způsobilosti pro obor, k němuž se 

přihláška vztahuje.  

 https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska2

 http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/nove-narizeni-vlady-o-soustave-oboru-vzdelani-3

v-zakladnim
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6. Potvrzení z poradenského zařízení – uchazeči se speciálními vzdělávacími 

potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení (nejčastěji se 

jedná více času na testy), musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení 

školského poradenského zařízení přímo pro jednotnou zkoušku. Bližší 

informace naleznete v záložce Úpravy podmínek přijímacího řízení . 4

Doporučení školského poradenského zařízení nebo lékařský posudek  

o zdravotní způsobilosti není zpravidla možné získat na poslední chvíli, 

sežeňte si proto materiály s předstihem. 

7. Uvedení prospěchu ze ZŠ – na zadní straně přihlášky (sekce B) vám ZŠ uvede 

známky z celé 8. třídy a z pololetí 9. třídy, a to samozřejmě až tehdy, když je 

klasifikace uzavřená. Uvedení prospěchu je povinnou náležitost přihlášky, která 

potvrzuje, že žák plní povinnou školní docházku. Alternativou uvedení 

prospěchu ZŠ je přiložení úředně ověřených kopií vysvědčení z celé 8. třídy  

a výpisu z vysvědčení z pololetí 9. třídy. V tomto případě potřebujete úředně 

ověřené kopie ve dvou vyhotoveních, pro každou přihlášku zvlášť. Nelze  

k přihlášce přiložit obyčejné fotokopie nebo kopie úředně ověřených kopií 

vysvědčení, též nezasílejte samotné originály. 

8. Některé školy pak v rámci své školní části zkoušky k prospěchu (celkovému 

průměru či konkrétním předmětům) přihlížejí. To musí být stanoveno  

v přijímacích kritériích, která jsou SŠ zveřejněná ke konci ledna 2023. Vždy 

platí, že jednotná zkouška (Cermat testy) tvoří nejméně 60 % váhy přijímacího 

řízení. ZŠ může na přihlášku uvést další nadstandardní výkony žáka (olympiády, 

sportovní úspěchy apod.), ke kterým je přihlíženo pouze pokud to bylo v rámci 

vyhlášených přijímacích kritérií stanoveno. 

 

Udělali jste 10x fajfku? Pak o podání přihlášky víte vše a směle do toho! 

 Potřebujete s něčím poradit? S důvěrou se na nás obraťte. 

 Držíme palce a jsme tu pro vás! To dáme! 

●  

 https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni4
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