
INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2022/2023 pro rodiče a žáky 
9. tříd 

 

• Žáci 9. ročníku podávají stejně jako v minulých letech 2 přihlášky na SŠ (na dvě školy 

nebo na dva obory). 

• Přihlášky dostanou na začátku února 2023 na ZŠ Janouškova s vyplněnou zadní 

stranou s výsledky známek za 8. a 9. ročník a s razítkem a podpisem ŘŠ.                                 

Sami si vyplní první stranu. Zároveň dostanou i vzor, jak přihlášku vyplnit. 

  

PŘIHLÁŠKU SI TEDY PŘEDEM NESTAHUJTE ANI NEPOŘIZUJTE JINDE – DOSTANETE JI 

OD NÁS. 

 

• TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY NA SŠ – do 1. března 2023 

  

• OBORY S TALENTOVOU ZKOUŠKOU (konzervatoř, Sportovní gymnázium, SŠ umění a 

designu) – do 30. listopadu 2022 

 

• Během měsíce října obdrží žáci 9. ročníku Atlasy školství, každý obdrží 1 kus. Je 

možné prohlédnout i v elektronické podobě (atlasskolstvi.cz). Najdete zde všechny 

školy (státní i soukromé) Jihomoravského kraje 

 

• V měsíci listopadu proběhne Veletrh SŠ – Festival vzdělávání 2022, Brno 

 

Termín: 25. a 26. 11. 2022 v areálu Veletrhy Brno 

 

• Do 31. 1. 2023 zveřejní ředitelé SŠ kritéria přijímání (tj. přesné podmínky pro přijetí - 

obory, počty přijímaných uchazečů), podle nichž si žáci mohou ještě aktuálně zjistit, 

zda jsou obory a školy pro ně vhodné. 

• Během měsíce února by měl mít žák již zcela jasný výběr SŠ.  

 

• Důležité odkazy pro výběr SŠ:  

        

www.vyberskoly.cz 

www. atlasskolstvi.cz 

www.msmt.cz. 

www.jmskoly.cz 

www.cermat.cz 

www.to-das.cz/cermat-testy 

www.cermat.cz 

 

 

• Na odkazu www.vyberskoly.cz najdete online variantu Veletrhu SŠ – včetně 

informačního videa a všech důležitých údajů o konkrétní SŠ. 

http://www.vyberskoly.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.jmskoly.cz/
http://www.cermat.cz/
http://www.to-das.cz/cermat-testy
http://www.cermat.cz/
http://www.vyberskoly.cz/


  

Jednotné přijímací zkoušky na SŠ 
 

Přijímací zkoušky vykonávají žáci z českého jazyka a z matematiky ve 2 různých termínech. 

Jednotné přijímací zkoušky se týkají SŠ a oborů ukončených maturitní zkouškou. 

Zajišťuje organizace Cermat. Bližší informace najdete na tomto odkazu: 

www.cermat.cz 

 

Termíny jednotných přijímacích zkoušek  

pro čtyřleté obory vzdělávání: 

1. termín – 13. 4. 2023 

2. termín – 14. 4. 2023 

pro šestileté a osmileté obory (víceletá gymnázia): 

1. termín – 17. 4. 2023 

2. termín – 18. 4. 2023 

 

Důležité je pozorně sledovat i webové stránky konkrétních SŠ, na které se žáci hlásí – 

najdete zde aktuální informace. 

 

Jitka Žemlová 

výchovný a kariérový poradce školy 

zemlova@zsjanouskova.cz 

 

 

   

 

 

http://www.cermat.cz/

