
V Kladně dne 20. 1. 2023 

Milí žáci, vážení rodiče! 

Blíží se termín závazného odeslání přihlášky ke studiu na střední školu pro 

školní rok 2023/2024. Pro ty, kteří se již rozhodli, ale i pro ty, kteří stále ještě 

váhají, budou jistě užitečné následující informace.  

Věřím, že pokud zvolíte naši školu, nebudete zklamáni. U přijímacích zkoušek 

přeji všem potřebné množství těch správných vědomostí a hodně štěstí. 

RNDr. Milena Minaříková, ředitelka školy 

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024 
Přijímací řízení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„školský zákon“). Dále vychází z Vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke 

střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, z Vyhlášky MŠMT č. 27/2016/ Sb.,  

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění 

pozdějších předpisů a z Vyhlášky MŠMT č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech 

pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-

2.  

Podrobnější informace o přijímání na střední školy najdete zde 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-

konzervatore 

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

zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. 
Veškeré informace k jednotné zkoušce (včetně ukázek testů) najdete na 

https://prijimacky.cermat.cz/  

 

Organizace přijímacího řízení (§ 60 školského zákona) 

• Přijímací řízení do 1. ročníku se uskutečňuje v jednotlivých kolech vyhlašovaných 

ředitelem školy. První kolo přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy do 31. 1. 2023. 

Po jeho skončení může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení. 

• Součástí vyhlášení pro každé kolo přijímacího řízení musí být: 

➢ jednotná kritéria přijímání a způsob hodnocení jejich plnění, 

➢ předpokládaný počet přijímaných uchazečů. 

Přihláška ke vzdělávání ve střední škole, obsah, forma a organizaci přijímacích zkoušek 

je řešena v § 60a-g školského zákona. Školní přijímací zkouška není na naší škole 

v rámci přijímacího řízení stanovena. 

Bližší informace k přihláškám najdete na https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-

prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss 

Nedílnou součástí této informace jsou Jednotná kritéria prvního kola přijímacího řízení pro 

školní rok 2023/2024. 

Výše uvedené informace vycházejí z předpisů platných ke dni 20. 1. 2023. 
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