
Kariérové poradenství 
 

 Cílem kariérového poradenství je poskytnout poradenství žákům a 

zákonným zástupcům na další studijní cestě žáka. 

 Žákům a zákonným zástupcům poskytujeme možnost individuální 

konzultace k volbě střední školy. 

 Pro žáky organizujeme návštěvy vybraných veletrhů středních škol, Den 

řemesel na SŠ, zprostředkováváme informační materiály o středních 

školách a studijních oborech.  

 Ve spolupráci se středními školami umožňujeme prezentaci středních 

škol v naší škole.  

 Kariérní poradkyně informuje žáky a zákonné zástupce o aktuálních 

informacích k průběhu přijímacího řízení.   

 Vydáváme  potvrzení přihlášek a zápisového lístku na střední školy. 

 

30. 11. 2022 - do tohoto data podají přihlášku žáci, kteří se hlásí do oborů 
vzdělání s talentovou zkouškou. Talentová zkouška se koná v průběhu ledna.  

Do 31. 1. 2023 - ředitelé středních škol oznámí termín a kritéria přijímacího řízení 
a předpokládaný počet přijímaných žáků.  

Únor 2023 - rodičům budou na základní škole předány předvyplněné přihlášky a 
zápisový lístek (o způsobu předání budete informováni).    

V prvním kole přijímacího řízení mohou žáci podat dvě přihlášky na dvě střední 
školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy. Podáním dvou 
přihlášek vzniká uchazeči nárok konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou 
termínech (tzn., podá-li uchazeč jednu přihlášku na maturitní obor a druhou 
např. na obor s výučním listem, může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze 
jednou). Na obory středního vzdělávání s výučním listem se přijímací zkoušky 
nekonají, pouze proběhne přijímací řízení.  

Zákonný zástupce a žák přihlášky podepíšou. Na některý studijní obor střední 
škola požaduje lékařské potvrzení, proto je nutné navštívit dětského lékaře a 
nechat vyplnit příslušnou kolonku. 



Do 1. 3. 2023 posíláte doporučeně přihlášky na střední školy. Přihlášky je možné 
odevzdat i osobně přímo na střední školu. Jednu přihlášku posíláte na první 
vybranou školu a druhou přihlášku na školu druhou (přihlášky jsou totožné). 

Pokud žák, který si podal v listopadu přihlášku na SŠ s uměleckým zaměřením a 
nebude při lednovém přijímacím řízení úspěšný, může si do 1. 3. 2023 podat 
další 2 přihlášky. 

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení 
do všech maturitních oborů (výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou). 

Skládá se ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. 
Jednotná přijímací zkouška je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při 
rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňují školy i další kritéria, 
např. výsledky předchozího vzdělávání, umístění na různých soutěžích a 
olympiádách, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů atd. Výsledek 
jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení uchazečů podílí minimálně 
60 %. 

Pokud uchazeč podal pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky do oborů 
vzdělání s maturitní zkouškou, koná jednotnou přijímací zkoušku dvakrát. V 1. 
řádném termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce na prvním místě, ve druhém 
řádném termínu na škole, kterou uvedl jako druhou v pořadí. 

Termíny jednotné přijímací zkoušky 

Čtyřleté obory vzdělání (pro žáky 9. ročníků): 

1. termín: duben 2023 

2. termín: duben 2023 (veškeré termíny budou upřesněny) 

Obory osmiletých gymnázií (pro žáky 5. ročníků): 

1. termín: duben 2023 

2. termín: duben 2023 (veškeré termíny budou upřesněny) 

Žáci budou vybranou střední školou včas informováni, jakým způsobem 1. kolo 
přijímací řízení proběhne. 

Do 2 pracovních dnů po přijímacím řízení ředitel SŠ vyhodnotí výsledky. Poté 
odešle písemně pouze zprávu o nepřijetí. Přijatí žáci ji najdou na webu SŠ.  



Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí je možno podat odvolání 
proti tomuto nepřijetí. 

Do 10 pracovních dnů od oznámení o přijetí na SŠ je nutno poslat (donést) na 
vybranou školu zápisový lístek. 

 

Střední školy 

Součástí přihlášky jsou mimo jiné tyto doklady nebo jejich ověřené kopie 

(vysvědčení nemusí být doloženo, je-li klasifikace na přihlášce potvrzena 

školou razítkem bez malého státního znaku): 

a) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní 

povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po 

splnění povinné školní docházky, 

b) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí 

základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před 

splněním povinné školní docházky, 

c) vysvědčení z 6. a 7. ročníku základní školy, popřípadě ze 4. a 5. ročníku 

základní školy, pokud se uchazeč hlásí do 1. ročníku nižšího stupně šestiletého 

gymnázia, popřípadě osmiletého gymnázia, 

d) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil 

povinnou školní docházku, pokud se uchazeč hlásí do 1. ročníku osmiletého 

nebo šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře, 

e) doklady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí 

do nástavbového studia, 

f) doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání, pokud se uchazeč 

hlásí do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem 

nebo zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, 

g) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle 

nařízení vlády č. 211/2010 Sb. předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání 

splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání, 

h) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření 

pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními 

vzdělávacími potřebami, 



i) doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil 

nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční 

školou, nebo 

j) osvědčení  o  uznání  rovnocennosti  zahraničního  vysvědčení  vydaného 

zahraniční  školou  nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení 

v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání, 

k) doklad o oprávněnosti pobytu u cizince dle §20 odst. 3 školského zákona, 

l) žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka u osob, které získaly předchozí 

vzdělání mimo území České republiky, 

m) případné další dokumenty požadované školou v rámci vyhlášení kritérií k 

přijímacímu řízení. 

 

Důležité informace - shrnutí 

 Zápisový lístek ke vzdělávání na střední školu je od základní školy 

vyplněný a NESMÍ se již  dále doplňovat, vypisovat apod. USCHOVEJTE 

jej doma do doby, než se dozvíte, zda byl žák přijat na střední školu. 

 Pokud se dozvíte (z internetu, úřední desky školy nebo písemným 

rozhodnutím), že byl žák ke vzdělávání na střední školu přijat, musí svůj 

úmysl stát se žákem příslušného studijního oboru na SŠ potvrdit 

zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

To znamená, že zápisový lístek pošle doporučeně poštou nebo jej 

zákonný zástupce osobně dopraví na SŠ.  

 

 

V Brozanech nad Ohří dne 1. 9. 2022                               Mgr. Bc. Lucie Svozilová 

 


