
Přijímačky v kostce 
Přijímací řízení ve středních školách 

Od roku 2017 je povinnou součástí přijímacího řízení do maturitních oborů jednotná zkouška ze vzdělávacích 
oborů český jazyk a literatura a matematika a její aplikace. 
Uvedené termíny se týkají přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2022/2023, kdy se zájemci budou 
hlásit do 1. ročníků školního roku 2023/2024. 

 

Přihlášky ke studiu 
Uchazeč/uchazečka se může v prvním kole přijímacího řízení hlásit do dvou škol nebo zvolit dva různé obory, a 
to kdekoli v České republice. Do tiskopisu přihlášky se vyplňují oba výběry. 

Přihlášky se podávají nejpozději do: 

 

30. listopadu 2022 

platí pro obory s talentovou zkouškou: 

- ze skupiny oborů 82 Umění a užité umění 

- obory konzervatoří 

- 4, 6 a 8leté obory Gymnázium se sportovní přípravou 

1. března 2023 platí pro všechny ostatní obory 

Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích mají barevné rozlišení 

podle druhu i formy vzdělávání. Najdete je ve formátu pdf i xlsx na stránkách MŠMT u informací 

k Přijímacímu řízení. 

Níže jsou uvedené tiskopisy přihlášek v pdf formátu: 

Přihláška 2022/23 - denní studium 

Přihláška 2022/23 - talentové zkoušky 

Přihláška 2022/23 - nástavbové studium 

Přihláška 2022/23 - jiné formy studia 

První kolo přijímacího řízení 
Stanovená období pro první kolo platí pro všechny školy bez ohledu na zřizovatele a pro všechny formy 
vzdělávání. V tomto období proběhnou jak povinné jednotné testy do maturitních oborů, tak školní zkouška 
vyhlášená danou školou, a to vždy v pracovních dnech daného období: 

 

2. ledna – 15. ledna 2023 

talentová zkouška 

do oborů ze skupiny 82 Umění a užité umění 

15. ledna – 31. ledna 2023 talentová zkouška 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
https://www.msmt.cz/file/58340/
https://www.msmt.cz/file/58343/
https://www.msmt.cz/file/58342/
https://www.msmt.cz/file/58341/


do oborů konzervatoří 

2. ledna – 15. února 2023 

talentová zkouška 

do oboru Gymnázium se sportovní přípravou 

12. dubna – 28. dubna 

2023 

pro maturitní obory gymnázií 

a středních odborných škol 

pro nástavbové obory 

22. dubna – 30. dubna 

2023 

pro obory se závěrečnou zkouškou 

pro obory s výučním listem 

pro zkrácené studium oborů s vyučením 

a obory s maturitní zkouškou 

 

Talentové zkoušky a vše co potřebujete vědět 
Informace k přihlášení do maturitního oboru 

Jdu do nematuritního oboru. Protože řemeslo má zlaté dno. 

Jednotná přijímací zkouška do oborů vzdělání s maturitní zkouškou 
Termíny pro vykonání jednotné zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou vyhlašuje Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 30. září daného roku, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 60c odst. 1. 
 
 

Letos byly termíny stanoveny takto: 

 1.    termín 2.    termín 

· do 4letých oborů, vč. 4letých gymnázií 

se sportovní přípravou 

13. dubna 2023 14. dubna 2023 · do nástavbových oborů 

· do 6 a 8letých gymnázií, vč. víceletých 

gymnázií se sportovní přípravou 17. dubna 2023 18. dubna 2023 

náhradní termíny konání zkoušky 

(platí pro všechny uvedené obory) 10. května 2023 11. května 2023 

 
 

Jednotná přijímací zkouška se týká oborů s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 

školského zákona, včetně nástavbového studia, a to ve všech formách vzdělávání. 
 
 

Jednotná zkouška se nekoná do maturitních oborů: 

 ze skupiny oborů 82 Umění a užité umění 

 oborů konzervatoří 

 oborů ve zkráceném studiu 
 

https://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-4-32/Talentove-zkousky-a-vse-co-potrebujete-vedet
https://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-4-35/Informace-k-prihlaseni-do-maturitniho-oboru
https://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-4-36/Jdu-do-nematuritniho-oboru-Protoze-remeslo-ma-

