
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY



Právní předpisy

• Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
• Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním,

středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 500/2004 Sb., (správní řád), v platném znění
• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

• Zákon č. 67/2022 Sb. , o opatřeních v oblasti školství v souvislosti
s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolanými invazí vojsk Ruské
federace (platný do března 2023)

• Opatření obecné povahy č. j.: MSMT-29772/2022-1



Informace o přijímacím řízení 

• Webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - Přijímání
na střední školy a konzervatoře https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-
vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

• Webové stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání - Jednotná
přijímací zkouška - https://prijimacky.cermat.cz/

• Webové stránky Krajského úřadu Plzeňského kraje -
https://www.plzensky-kraj.cz/informace-k-prijimacimu-rizeni-na-streni-
skoly-pr-1,

• Volná místa na středních školách v Plzeňském kraji pro školní rok
2023/24 kevis.plzensky-kraj.cz/doprava/skoly_2023.php

www.technikaaremeslo.cz/, www.facebook.com/technikaaremeslo/
www.studujvpk.cz, www.infoabsolvent.cz, www.atlasskolstvi.cz , www.nuov.cz



Ředitel školy stanoví pro jednotlivá kola přijímacího řízení:

- kritéria přijímání a způsob hodnocení jejich splnění

- předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Tyto informace zveřejní ředitel školy pro první kolo
přijímacího řízení do 31. ledna, a to způsobem umožňující
dálkový přístup. Pro další kola přijímacího řízení nejpozději
k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

Může být stanovena rovněž školní přijímací zkouška.

Organizace přijímacího řízení 



V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou
se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka
a literatury a z matematiky (kromě skupiny oborů 82 – Umění
a užité umění, kde se koná talentová zkouška).

Přijímací zkouška

Obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání
s výučním listem a obory zkráceného studia konají přijímací
zkoušku pouze pokud je ředitelem školy stanovena.



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
pokud se do uvedeného oboru přijímací zkouška koná

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší
výsledek písemného testu z českého jazyka
a z matematiky.

Jednotná přijímací zkouška



Úprava podmínek uchazečům 
se speciálními vzdělávacími potřebami 

Součástí přihlášky musí být doporučení školského
poradenského zařízení.

Ředitel střední školy upraví uchazeči podmínky v přijímacím
řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.



Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání
s maturitní zkouškou konají formou jednotné zkoušky v tyto termíny:

TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky
nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy,
ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

TYP OBORU VZDĚLÁNÍ 1. ŘÁDNÝ TERMÍN 2. ŘÁDNÝ TERMÍN 1. NÁHRADNÍ 
TERMÍN

2. NÁHRADNÍ 
TERMÍN

Čtyřleté obory a obory 
nástavbového studia 13. dubna 2023 14. dubna 2023

10. května 2023 11. května 2023
Obory šestiletých a 
osmiletých gymnázií 17. dubna 2023 18. dubna 2023



Obsah a forma Jednotné přijímací zkoušky

Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídají rámcovému
vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání.
Český jazyk a literatura
• 60 minut, 50 bodů
• povolené pomůcky – propisovací tužka
• uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi
• otevřené úlohy bez nabídky odpovědi

Matematika a její aplikace
• 70 minut, 50 bodů
• povolené pomůcky – rýsovací potřeby, propisovací tužka
• uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi
• otevřené úlohy bez nabídky odpovědi
• široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení

Ilustrační testy jsou k dispozici na www.cermat.cz.



VÝSLEDKY PŘÍJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitel vyhlásí výsledky přijímacího řízení zveřejněním seznamu přijatých
uchazečů (v prostorách školy a na webových stránkách školy) a nepřijatým
uchazečům doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Obory s maturitní zkouškou:
Centrum zpřístupní výsledky jednotné přijímací zkoušky uchazeče příslušné
střední škole nejpozději do 28. dubna 2023.

Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů (nejpozději 3. května 2023)
po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem.

Ostatní obory:
Ředitel školy zveřejní výsledky přijímacího řízení do 2 pracovních dnů po dni 
konání přijímací zkoušky. Pokud se jednotná ani školní přijímací zkouška 
nekoná, zveřejní ředitel výsledky přijímacího řízení 
od 22. - 30. dubna 2023.  

Pozn.: Seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí 
(§ 36 správního řádu)



ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží jeden zápisový lístek v této
základní škole nejpozději do 15. března.

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného
zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu
uchazeče.

Cizincům vydává zápisový lístek krajský úřad dle místa pobytu, případně
sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá.

V případě ztráty/zničení zápisového lístku vydává NÁHRADNÍ zápisový
lístek orgán, který vydal původní zápisový lístek na základě písemné
žádosti a čestného prohlášení, že původní zápisový lístek nebyl a nebude
uplatněn.



Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním
zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě
(10 pracovních dnů) předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat
se ve střední škole zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí
o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

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
• uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s

talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání, na které se
nevztahuje § 62 nebo § 88 školského zákona (byl přijat na střední školu
do oboru vzdělávání bez talentové zkoušky)

Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje pouze na uchazeče o denní
formu studia. Nevztahuje na formy vzdělávání večerní, dálková, distanční,
kombinovaná a pro obory nástavbového studia, zkráceného studia s výučním
listem, zkráceného studia s maturitní zkouškou a v případě přijetí do vyššího
ročníku SŠ.



ODVOLÁNÍ UCHAZEČE 
PROTI ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího
řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Odvolání musí obsahovat tyto údaje:
- jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště uchazeče
- kód oboru vzdělání
- jméno, příjmení, doručovací adresa/datová schránka, kontaktní údaje

(telefonní číslo, e-mail) zákonného zástupce uchazeče
- vlastnoruční podpis uchazeče/zákonného zástupce uchazeče

Odvolání lze doručit:
- prostřednictvím poštovních služeb
- datovou schránkou
- osobně - zákonný zástupce nezletilého uchazeče (jiná osoba než zákonný
zástupce uchazeče (v případě nezletilého uchazeče o studium) není oprávněn převzít
rozhodnutí o nepřijetí a podat odvolání proti rozhodnutí ředitele)



PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 
V PLZEŇSÉM KRAJI



VÝVOJ POČTU NAROZENÝCH DĚTÍ 
V PLZEŇSKÉM KRAJI 

Zdroj: ČSÚ
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ŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/24
NABÍDKA ŠKOL ZŘIZOVANÝCH PLZEŇSKÝM KRAJEM

Čtyřletá 
gymnázia

7%

Obory s maturitní 
zkouškou

45% Obory L0+H
4%

Obory s výučním 
listem
37%

Jiné obory
7%

Počet žáků v 9. ročnících ZŠ  5 708
Nabídka míst na 

středních školách
Počet míst pro žáky 9. tříd 7 276
Čtyřletá gymnázia 473
Obory s maturitní zkouškou 3 302
Obory L0+H 315
Obory s výučním listem 2 680
Jiné obory 506
Víceletá gymnázia celkem 540
Osmiletá gymnázia 180
Šestiletá gymnázia 360
Nástavby celkem 660
Nástavba - denní studium 540
Nástavba - dálkové studium 120
Ostatní 160
Čtyřleté gymnázium - distanční 
studium 10

Obor s maturitní  zkouškou -
kombinované studium 30

Zkrácené studium s výučním listem -
dálkové studium 120



PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Nabídka míst na školách zřizovaných Plzeňským krajem

Škola Obor
Počet 
míst

SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara, Plzeň, 
Klatovská 109

Ekonomika a podnikání - Ekonomika a 
podnikání ve strojírenství

30

Střední průmyslová škola Tachov, Světce 1 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 24
Střední průmyslová škola Tachov, Světce 1 Mechanik elektrotechnik - Mechatronika 15
Střední škola Rokycany, Jeřabinová 96/III Mechanik seřizovač - nástavba 30
ZŠ a OŠ, Horšovský Týn, Nádražní 89 Prodavačské práce 8
SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Mechanik elektrotechnik 30

Do oborové nabídky byly zařazeny nové obory schválené MŠMT:



PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Nabídka míst na školách zřizovaných Plzeňským krajem

Z důvodu vzrůstajícího počtu žáků v 9. ročnících základních škol došlo k navýšení 
kapacity některých oborů:

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, 
Klatovská 109

- Pedagogické lyceum z 30 na 60 míst
- Sociální činnost z 30 na 60 míst
- Elektrotechnika z 30 na 60 míst – nové zaměření oboru Mechatronika – Robotika

Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13
- Ekonomika a podnikání z 30 na 60 míst

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56
- Informační technologie z 45 na 60 míst

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn, Littrowa 122
- Předškolní a mimoškolní pedagogika z 30 na 60 míst

Toto navýšení žádaných oborů je platné i pro školní rok 2023/2024.  



Z důvodu vzrůstajícího počtu žáků v 9. ročnících základních škol došlo k navýšení 
kapacity některých oborů:

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115
- 4leté gymnázium z 30 na 60

Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13
- Kadeřník z 60 na 90 míst

Střední škola Rokycany, Jeřabinová 96/III
- Mechanik opravář motorových vozidel  z 30 na 45
- Kuchař-číšník z 51 na 60

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2
- Stavebnictví z 90 na 120 míst

Střední škola, Bor, Plzeňská 231
- Opravář zemědělských strojů z 30 na 60 míst

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141
- Agropodnikání z 30 na 60

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99
- Zdravotnické lyceum z 30 na 60

SPŠ Tachov, Světce 1
- L/0 Mechanik elektrotechnik + H Elektromechanik pro zařízení a přístroje – 15 žáků

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024



PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Největší zájem u oborů s maturitní zkouškou projevili uchazeči o obory
Zdravotnické lyceum, Veterinářství, Informační technologie, Pedagogické
lyceum, Ekonomika a podnikání, Laboratorní asistent, Ekonomické lyceum,
Veřejnosprávní činnost, Kosmetické služby a Obchodní akademie.

U oborů s výučním listem byl největší zájem o obory Aranžér, Kadeřník,
Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář, Elektromechanik
pro zařízení a přístroje, Cukrář, Elektrikář a Pekař.

Nejnižší zájem byl o obory Kamnář, Lesní mechanizátor,
Klempíř a Výrobce a dekoratér keramiky.

Zájem o obory



OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ze dne 27. 10. 2022

 na žádost se promíjí JPZ z českého jazyka
 znalost českého jazyka se ověří rozhovorem
 na žádost se DT MAT koná v ukrajinském jazyce

 pokud cizinec JPZ koná, navýší se mu čas 
o 25 % a může použít překladový slovník 
(nejedná se o podpůrné opatření, není třeba 
doporučení ŠPZ)

 uchazeč musí doložit vízum dočasné ochrany



Přihláška

Přihlášku ke vzdělávání ve střední
škole podává uchazeč řediteli
střední školy do 1. března.

Pro první kolo přijímacího řízení
může uchazeč podat nejvýše dvě
přihlášky. Obě přihlášky musí
být totožné.

Přihlášky ke vzdělávání ve střední
škole jsou k dispozici
na webových stránkách MŠMT:
https://www.msmt.cz/vzdelavani
/stredni-vzdelavani/prijimani-na-
stredni-skoly-a-konzervatore



Přihláška

Kritéria přijímacího řízení SŠ
bonifikace – soutěže apod.

Žáci z UKR s dočasnou ochranou
přiloží vysvědčení z pololetí 2021/22 
lze nahradit čestným prohlášením

pokud došlo k úpravě vzdělávacího 
obsahu, na přihlášku uveďte:
„Žák/Žákyně se vzdělával/vzdělávala 
podle zákona č. 67/2022 Sb.“

k přihlášce doložit vízum dočasné 
ochrany = vízum strpění

žádost o prominutí JPZ z CJL

žádost o konání DT MAT v UKR

přihlášku podepíše opatrovník, 
kterému je dítě svěřeno do péče









Přijímací řízení do oborů L0 + H 
• Přijímací řízení se organizuje do obou oborů vzdělání,

a to jak kat. L0, tak do doplňujícího oboru kat. H současně
• Přihlášku odevzdává uchazeč obvyklým postupem do 1. března
• Uchazeč uvede v přihlášce příslušný obor vzdělání s maturitní

zkouškou i doplňující obor vzdělání s výučním listem. Přihláška
na tyto obory se považuje za jednu přihlášku z celkových dvou
možných.



Obory L0 + H na středních školách v Plzeňském kraji
Obor L0 Obor H

Kód Název Kód Název
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

2641L01 Mechanik elektrotechnik 2651H01 Elektrikář
2641L01 Mechanik elektrotechnik 2651H02 Elektrikář-silnoproud

3941L02 Mechanik instalatérských a 
elektrotechnických zařízení 2651H02 Elektrikář-silnoproud

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

3941L01 Autotronik 2368H01 Mechanik opravář motorových 
vozidel

Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1
2345L01 Mechanik seřizovač 2356H01 Obráběč kovů

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, 
Klatovská 109

2344L01 Mechanik strojů a zařízení 2351H01 Strojní mechanik
2345L01 Mechanik seřizovač 2356H01 Obráběč kovů

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
6541L01 Gastronomie 6551H01 Kuchař - číšník

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 - Stod
2641L01 Mechanik elektrotechnik 2652H01 Elektromechanik

Střední škola Rokycany, Jeřabinová 96/III
2345L01 Mechanik seřizovač 2356H01 Obráběč kovů



DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

• V dalších kolech přijímacího řízení není omezen počet přihlášek.
• V rámci hodnocení výsledků může ředitel zohlednit výsledky jednotné

zkoušky (a určí náhradní způsob hodnocení pro uchazeče, kteří JPZ
nekonali).

• Školní přijímací zkouška (pokud je stanovena) se koná nejdříve 14 dní
po vyhlášení dalšího kola.

• Pozvánka se zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání
přijímací zkoušky.

• Počty volných míst je ředitel střední školy povinen nahlásit Krajskému
úřadu Plzeňského kraje, který je neprodleně zveřejní na webových stránkách
www.plzensky-kraj.cz: kevis.plzensky-kraj.cz/doprava/skoly_2023.php



Děkujeme za pozornost

JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA
vedoucí OŠMS KÚPK

kontakt pro případné dotazy: 

Ing. Zuzana Švehlová
tel: 377 195 524

e-mail: zuzana.svehlova@plzensky-kraj.cz

Eva Kolerusová
tel: 377 195 447

e-mail: eva.kolerusova@plzensky-kraj.cz


