
 

 

PŘIJÍMÁNÍ DO 1. ROČNÍKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL 

OBORŮ VZDĚLÁNÍ BEZ TALENTOVÝCH ZKOUŠEK  

pro školní rok 2023/2024 (pro uchazeče s dočasnou ochranou) 

Podej přihlášku do 1. března 2023 (každý může podat dvě přihlášky a konat dvě 
zkoušky). 
Přihlášku ti dají na základní škole nebo si ji stáhni tady: 
https://www.msmt.cz/file/58340/ 
 
Maturitní obory – vždy Jednotná přijímací zkouška (JPZ) z českého jazyka (je-li 
prominuta, koná se místo ní rozhovor) a matematiky, může být školní přijímací 
zkouška (podrobnosti zveřejní škola, koná se v termínu od 12. dubna do 28. dubna 
2023). 
Nematuritní obory – s výučním listem, bez výučního listu, škola praktická – přijímá 
se většinou na základě výsledků ze základní školy, může být školní přijímací zkouška 
(v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2023). 
Na některé obory je nutné potvrdit zdravotní způsobilost (přihlášku ti potvrdí 
lékař). 
 

TERMÍNY JEDNOTNÝCH ZKOUŠEK 
 
Čtyřleté obory vzdělání:  
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 termín JPZ pro všechny obory: 
1. termín: středa 10. května 2023, 
2. termín: čtvrtek 11. května 2023 
 

K PŘIHLÁŠCE DOLOŽTE: 

 Doklady o předchozím vzdělání – poslední dva ročníky základní školy, kdy 
uchazeč plnil povinnou školní docházku (vzdělání v ČR potvrdí základní škola 
na přihlášce, ověřené kopie vysvědčení + úřední překlad, pokud ředitel střední 
školy nesdělí, že jej nevyžaduje, nebo čestné prohlášení o výsledcích ze školy 
na Ukrajině). 

 Požádej o prominutí zkoušky z českého jazyka a o ukrajinskou verzi 
matematiky (přímo v tiskopise přihlášky, v kolonce Schopnosti, vědomosti, 
zájmy, talent uchazeče a další nebo přiložte samostatný dokument. (Žádám o 
prominutí zkoušky z českého jazyka a o konání písemného testu ze 
vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.) 

 Pokud škola umožňuje konání školní přijímací zkoušky v ukrajinském jazyce, 
také o ni požádej. 

 Doklad o dočasné ochraně (prostá kopie) 
 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK! 
 
Dostaneš ho ve své základní škole do 15. března 2023. 
Pokud základní školu nemáš, tak na krajském úřadě. 
Zápisový lístek musíš odevzdat ve střední škole, kterou sis 
vybral a kam jsi byl přijat do 10 pracovních dní od 

oznámení rozhodnutí. Jinak tvoje místo dostane další 
uchazeč. 
Pokud nebudeš přijat na žádnou ze dvou vybraných škol, 
podej přihlášku do jiné školy, která vypíše další kolo 
přijímacího řízení.  
Počet přihlášek je už neomezen. 

 

JAKÝ OBOR A ŠKOLU SI 

VYBRAT? 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 

Podívej se sem: 
 
https://www.infoabsolvent.cz/O
bory/1#filtr-main 
 
 
 
 
 
 
 
 
CERMAT cvičné testy z 
matematiky i v ukrajinštině: 
 
https://prijimacky.cermat.cz/me
nu/testova-zadani-k-
procvicovani/testova-zadani-v-
pdf 
 
Videa na MŠMT: 
 
https://www.youtube.com/playl
ist?list=PLD_48WTXRpqOpIAZ3z
E0I9mOipH7FxhWq 
 
Stáhni si aplikaci INSPIS: 
 
https://www.csicr.cz/getmedia/
293be05a-7fd0-464f-8ae1-
b6033cc23f2a/INFOGRAFIKA_JPZ
_MZ_InspIS-SETmobile;.jpg;.aspx 
 

 

PŘIPRAV SE KE ZKOUŠKÁM 
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