
INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ /ZŠ ČESKÁ LÍPA, 

ŠLUKNOVSKÁ 2904/ 

 Přihlášky na střední školy zpracuje výchovný poradce, žákům je předá do února 2023 

 Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky 

/obě přihlášky jsou totožné, jsou na nich uvedené obě školy, oba obory vzdělání, a to 

vždy ve stejném pořadí/ 

Zákonný zástupce žáka odevzdá přihlášku řediteli střední školy do 1. března 2023 

 V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy JEDNOTNÁ 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA Z PŘEDMĚTŮ ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURA                              

A MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Jednotná přijímací zkouška má celostátní podobu 

(přípravu, distribuci, zpracování a hodnocení testů zajistí Centrum pro zjišťování 

výsledků vzdělávání) a koná se na všech středních školách bez rozdílu zřizovatele do 

oborů s maturitní zkouškou, včetně gymnázií se sportovní přípravou. Jednotná 

přijímací zkouška se nekoná u oboru vzdělání s talentovou zkouškou – Umění a užité 

umění.  Každý uchazeč může písemný test z ČJ a M konat dvakrát, v 1. stanoveném 

termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve 2. stanoveném termínu ve 

škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Uchazeči se do celkového hodnocení 

započítává lepší výsledek. 

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně      60 

%, /pro obory gymnázií se sportovní přípravou 40%/. 

 Ředitel střední školy zveřejní kritéria pro první kolo přijímacího řízení do 31. ledna 

2023, pro obory s talentovou zkouškou do 31. října 2022. Může stanovit školní 

přijímací zkoušku. Pro její konání vyhlásí dva termíny. Uchazeči dostanou pozvánku ke 

školní přijímací zkoušce nejpozději 14 dní před jejím konáním. 

 Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno nejpozději do 30. dubna 2023 na stránkách 

střední školy. Nepřijatí uchazeči obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí. 

 Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení 

rozhodnutí. 

 K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden zápisový lístek. 

Zápisový lístek mohou obdržet zákonní zástupci žáka proti podpisu na základní škole 

od 15. března 2023 (ideálně však až po přijetí na SŠ, aby zápisový lístek žáci do té doby 

neztratili), u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022. 

Zákonný zástupce žáka musí zápisový lístek odevzdat řediteli střední školy nejpozději  

do 10 pracovních dnů od dne oznámení rozhodnutí o přijetí (osobně nebo 

doporučeným dopisem). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí 

v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě 

odvolání. 

- důležité informace najdete na webových stránkách infoabsolvent, 

https://prijimacky.cermat.cz/, pomoci vám může i Informační a poradenské 

středisko Úřadu práce v České Lípě, popřípadě konzultace v Pedagogicko – 

psychologické poradně v České Lípě 

https://prijimacky.cermat.cz/


A ještě důležitá informace: termíny přijímacích zkoušek: 

4leté obory vzdělání včetně nástavbového studia 

1. termín 13. dubna 2023  

2. termín 14. dubna 2023  

víceletá gymnázia 

1. termín 17. dubna 2023 

2. termín 18. dubna 2023  

 

Mgr. Dominika Holubová 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


