
Základní škola, Ostrava – Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace 

Přijímací řízení na SŠ 2023 krok za krokem 
Informační leták pro žáky 5. (7.) ročníku ZŠ a jejich rodiče 

 

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky – do 1. března 2023 

 Vybrat si z nabídky oborů vzdělání (viz Atlas školství, weby SŠ), informovat se na 

internetu (informace na www.uiv.cz, www.atlasskolstvi.cz, www.msmt.cz), zvážit 

svoje možnosti.  

 Podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol. 

 Poradit se s kariérovým poradcem. 

 Ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání.  

Jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky zajišťuje 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. www.cermat.cz  

 Do 6. 2. 2023 odevzdat školnímu kariérovému poradci na školním formuláři seznam 

vybraných škol (maximálně dvě školy). Škola vám následně předá přihlášky 

s potvrzeným prospěchem.  

 Doplnit chybějící údaje do přihlášky. 

 Odevzdat přihlášky střední škole – do 1. března 2023.  

 Zápisový lístek bude žákům předán nejpozději 15. 3. 2023, odevzdají-li souhlas 

s převzetím zápisového lístku, proti jejich podpisu. 

 

 

Co dělat do doby přijímacích zkoušek – do 17. dubna 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu  

ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole 

uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. 

 
Co dělat po přijímacích zkouškách – po rozhodnutí o přijetí/nepřijetí 

 Ředitel stření školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na internetu s kódem žáka a 

nepřijatým odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola pořádá jednotné přijímací zkoušky 17. a 18. 4. 2023 

 Očekávat pozvání na přijímací zkoušku.  

 Nemohu-li se z vážných důvodů zkoušky účastnit, omluvit se 

nejpozději do 3 dnů od termínu zkoušky a očekávat sdělení 

náhradního termínu. Bude se konat v první polovině května. 

Škola nepořádá jednotné 

přijímací zkoušky 
 

 Informace o přijímacím 

řízení poskytne škola na 

www stránkách. 

V případě přijetí 

 Do 10 pracovních dnů ode dne 

oznámení rozhodnutí o přijetí 

doručit řediteli SŠ zápisový 

lístek. 

 Nebude-li zápisový lísek škole 

v termínu doručen, je možné 

místo obsadit jiným uchazečem. 

 Zápisový lístek lze vzít zpět jen 

při úspěšném odvolání na jiné 

škole. 

V případě nepřijetí  

 Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné 

podat prostřednictvím ředitele SŠ k odboru školství 

krajského úřadu 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/a), podívat 

se na další možnosti ve 2. kole na www stránkách 

krajského úřadu nebo zvolené další školy.   

http://www.uiv.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.cermat.cz/

