
Průběh přijímacího řízení 

 11. 2022 (přesný termín bude upřesněn) první informativní schůzka pro rodiče vycházejících žáků (informace o 
dnech otevřených dveří, přehled studijních a učebních oborů na středních školách Benešovska a v Sedlčanech, 
užitečné webové stránky) 

-  30. 11. 2022 podání přihlášky do oborů s talentovou zkouškou (vyplněnou přihlášku odevzdat výchovnému 
poradci nejpozději 15. 11. 2022) 

- leden 2023 (přesný termín bude upřesněn) schůzka s rodiči, předání zápisových lístků, informace o podávání 
přihlášek a průběhu přijímacího řízení 

• kritéria přijímacího řízení musí střední školy zveřejnit do 31. 1. 2023 na svých webových stránkách 

-   nejpozději do 10. 2. 2023 odevzdají rodiče podklady pro vyplnění přihlášky (adresa školy, kód a název 
zvoleného oboru) 

- žáci mohou podávat přihlášky na dvě školy 

-  nejpozději do 17. 2. 2023 předá škola rodičům vyplněné a potvrzené přihlášky 

-  rodiče i žák přihlášky podepíší 

-  rodiče nechají potvrdit přihlášky lékařem a nejpozději do 1. 3. 2023 podají přihlášky ředitelům příslušných 
středních škol (osobně nebo doporučeným dopisem) 

-  k přihlášce můžete přiložit 

• kopii doporučení z PPP 

• kopii zdravotního potvrzení při ZPS 

• kopie dokladů o úspěších (diplomy v soutěžích) 

 - Přijímací zkoušky 1. termín 13. 4. 2023 a 2 termín 14. 4. 2023 (osmiletá gymnázia 17. 4. a 18. 4. 2023) 

-  náhradní termín 10. 5. a 11. 5. 2023 

-  ředitel střední školy zveřejní na webových stránkách seznam přijatých studentů 

-  rozhodnutí o nepřijetí obdrží rodiče písemně 

-  rodiče do 10 dnů od rozhodnutí odevzdají řediteli střední školy zápisový lístek, kterým potvrzují, že dítě na 
danou školu skutečně nastoupí 

-  zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek 
na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu. 

-  odvolání proti nepřijetí se podává do 3 dnů od rozhodnutí o nepřijetí 

 


