
 Přijímací řízení 2023 krok za krokem 
Informační leták pro vycházející žáky Jubilejní Masarykovy ZŠ a MŠ Třinec  

a jejich rodiče 

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky  

 Vybrat si z nabídky oborů vzdělání, informovat se na internetu, zvážit svoje možnosti 

a vyplnit školní formulář přihlášky dle priority škol, který žák obdrží začátkem ledna 

od svého třídního učitele 

 Vyplněný formulář odevzdat třídnímu učiteli nejpozději  20. ledna 2023 

 Žák může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky – v rámci jedné 

školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání 
 Ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání vydala. 

Ředitel střední školy je musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek          

do 31. ledna 2023 (u škol s talentovou zkouškou do 30. října 2022) 

 Dle zájmu jednotlivých rodičů škola zdarma vyplní dvě přihlášky, potvrdí prospěch 

na ZŠ a předá spolu se zápisovým lístkem rodičům žáka na třídních schůzkách 

v únoru 2023 nebo si tyto doklady rodič  po tomto termínu vyzvedne v kanceláři 

školy. Při ztrátě či poškození každá další přihláška bude zpoplatněna částkou 50 Kč 

 Odevzdat přihlášky střední škole nejpozději do 1. března 2023 (u škol s talentovou 

zkouškou do 30.listopadu 2022) 
 

Co dělat do doby přijímacích zkoušek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co dělat po přijímacích zkouškách   

 Sledovat web dané SŠ, kde bude zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých  

uchazečů pod přiděleným registračním číslem a zároveň bude vyvěšen na 

přístupném místě ve škole 

 Písemné rozhodnutí dostanou pouze nepřijatí žáci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Připravovat se na přijímací zkoušky, pokud se hlásím na obor s maturitní zkouškou – konání 

jednotných testů na 4leté obory vzdělání (12. dubna a 13. dubna 2023) a víceletá gymnázia 

(19. dubna a 20. dubna 2023)                                                    

 Očekávat pozvání na přijímací zkoušku, má přijít nejpozději 14 dní před určeným termínem 

zkoušky (nebo informaci, že na základě kritérií se jí nemusím zúčastnit) 

 Nemohu-li se z vážných důvodů zkoušky účastnit, omluvit se nejpozději do 3 dnů od termínu 

zkoušky (náhradní termíny – 10. a 11. 5. 2023) 

V případě přijetí 

 Do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění 

seznamu přijatých uchazečů odevzdat  

řediteli SŠ zápisový lístek 

 Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole 

doručen, je možné místo obsadit jiným 

uchazečem  

 Zapsaný uchazeč nemůže změnit své 

rozhodnutí, výjimkou je, že byl přijat na 

druhou školu a na základě předložení 

výsledku odvolání je mu zápisový lístek 

vrácen  

V případě nepřijetí  

 Do 3 pracovních dnů od doručení 

rozhodnutí je možné podat k rukám 

ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí 

 Zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na 

uvolněná místa po uchazečích, kteří byli 

přijati, ale rozhodli se pro jinou školu 

(nedoručili zápisový lístek) 

 Nevyjde-li odvolání (nebo jsem ho 

nepodal), podívat se na další možnosti ve 

2. kole na webových stránkách krajského 

úřadu nebo zvolené další školy   


