
Harmonogram přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 

 

Měsíc Den Činnost 

Leden do 31.01. Ředitelka SŠ vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení. 

Únor 01.02. 
Začíná odevzdávání přihlášek ke studiu na SŠ. 
3 leté a 4leté obory – formulář přihlášky s růžovým podtiskem 
nástavbové obory – formulář přihlášky s hnědým podtiskem 

Březen 

01.03. Končí odevzdávání přihlášek na SŠ. 

do 15.03. 
Žáci ZŠ obdrží na své ZŠ zápisový lístek. Ostatní uchazeči od KÚ 
na základě písemné žádosti. 

do 29.03. 
Obdrží uchazeči o obory s maturitní zkouškou pozvánku k JPZ, 
informace k PŘ a kritéria PŘ stanovená ředitelkou školy.  

do 29.03. 
Obdrží uchazeči o 3leté učební obory informace k PŘ a kritéria PŘ 
stanovená ředitelkou školy. 

Duben 

13.04. 
1. termín JPZ pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou  
(ČJ 60 min., M 70 min.) 

14.04. 
2. termín JPZ pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou  
(ČJ 60 min., M 70 min.) 

17.04. 
přijímací pohovor pro uchazeče z Ukrajiny nahrazující písemnou 
přijímací zkoušku z českého jazyka 

21.04. 
Uchazeč nebo jeho zákonný zástupce má možnost vyjádřit se 
k podkladům rozhodnutí od 07:00 hod. do 09:00 hod. na studijním 
oddělení školy. Platí pro 3leté učební obory. 

22.04. až 
30.04. 

Zveřejnění celkových výsledků přijímacího řízení ředitelkou školy  
– 3leté učební obory. 

 
Lze podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku 
přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení 
rozhodnutí o nepřijetí – platí pro 3leté učební obory. 

do 28.04. CZVV vyhodnotí JPZ a předá výsledky školám. 

28.04. 
Uchazeč nebo jeho zákonný zástupce má možnost vyjádřit se 
k podkladům rozhodnutí od 13:00 hod. do 15:00 hod. na studijním 
oddělení školy. Platí pro obory s maturitní zkouškou. 

29.04. 
Zveřejnění celkových výsledků přijímacího řízení ředitelkou školy  
– pro obory s maturitní zkouškou. 



Květen 

Lze podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení, 
a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. 

Vyhlášení dalších kol přijímacího řízení. Uchazeč není omezen v počtu přihlášek, 
které podá. 

10.05. 
1. termín náhradní JPZ pro obory vzdělání zakončené maturitní 
zkouškou 

11.05. 
2. termín náhradní JPZ pro obory vzdělání zakončené maturitní 
zkouškou 

18.05. CZVV vyhodnotí JPZ a předá výsledky školám (náhradní termín). 

19.05. 
Uchazeč nebo jeho zákonný zástupce má možnost vyjádřit se 
k podkladům rozhodnutí od 07:00 hod. do 08:00 hod. na studijním 
oddělení školy. Platí pro obory s maturitní zkouškou. 

19.05. 
Zveřejnění celkových výsledků přijímacího řízení ředitelkou školy  
– pro obory s maturitní zkouškou. 

Další kola přijímacího řízení bude ředitelka školy vyhlašovat v návaznosti na počtu volných míst 
v jednotlivých oborech. 

  
Zápisový lístek: 

Uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na VSPŠ odevzdáním ZL ředitelce školy nejpozději 

do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o jeho přijetí ke vzdělávání: 

• 3leté obory od 24. dubna do 9. května 

• 4leté obory od 2. května do 16. května 

• 4leté obory konající JPZ v náhradním termínu od 22. května do 2. června 

Uchazeči o nástavbové studium ZL neodevzdávají. Stvrdí svůj úmysl nastoupit ke studiu 

(osobně, telefonicky, e-mailem) na studijním oddělení školy. 

 

 

Vysvětlivky: 

ZŠ základní škola 

SŠ střední škola 

JPZ jednotná přijímací zkouška 

PŘ přijímací řízení 

CVVZ Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 

ČJ český jazyk 

M matematika 

ZL zápisový lístek 


