
Na ledničku 

1. krok – podklady pro tisk přihlášky 

• vyplněnou tabulku s údaji o vybraných školách odevzdají žáci paní uč. Vildové  

nejpozději 28. 11. 2022 resp. 24. 2. 2023 

• vytištěnou přihlášku, doplněnou o další údaje (podpisy, lékař, …) odevzdáte (odešlete doporučeně)  

do 30. 11. 2022 resp. do 1. 3. 2023 na dané SŠ 

 

2. krok – zápisový lístek 

• do konce listopadu si přijdete proti podpisu vyzvednou zápisový lístek 

• začátkem března si přijdete proti podpisu vyzvednou zápisový lístek 

• pečlivě uschováte 

 

3. krok – dopis + přijímací řízení 

• dopis s pokyny (posílá SŠ před Vánocemi, resp. od druhé poloviny března) kdy, v kolik, kde, … 

• talentová zkouška ve dnech od 2. do 15. 1. 2023 (konkrétní termín jste uvedli na přihlášce) 

• gymnázia se sportovní přípravou ve dnech od 2. 1. do 15. 2. 2023 (konkrétní termín jste uvedli na přihlášce) 

• písemné testy Cermat z Českého jazyka a literatury (60 minut) a z Matematiky (70 minut) 

čtyřleté obory: 13. a 14. 4. 2023 

víceletá gymnázia: 17. a 18. 4. 2023 

• další zkoušky vyhlášené řediteli SŠ 

Maturitní obory – 12. až 28. 4. 2023 

Učební obory – 22. až 30. 4. 2023 

 

4. krok – výsledky přijímacího řízení 

• výsledky s talentovou zkouškou do 20. 1. 2023 

• výsledky na sportovním gymnáziu do 20. 2. 2023 

• výsledky v maturitních oborech do 3. 5. 2023 

• výsledky v učebních oborech od 22. 4. do 30. 4. 2023 

• přijatí uchazeči – info na webu SŠ a v prostorách SŠ, odevzdání zápisového lístku viz krok 5 

• nepřijatí uchazeči – doporučený dopis do rukou zákonného zástupce, vyzvednout na poště, podat odvolání viz 

krok 6 

 

5. krok – odevzdání zápisového lístky 

• vyplněný zápisový lístek s podpisy žáka a zákonného zástupce je nutné do 10 pracovních dní od vyvěšení 

výsledků odevzdat na příslušné SŠ 

 

6. krok – odvolání 

• podáváte vždy, pokud máte o studium na dané škole zájem a nebyli jste přijati 

• do 3 pracovních dní od převzetí doporučeného dopisu 

• pokud dopis nepřevezmete po 10 dnech se považuje za doručený 

• a opakujeme krok 1 

 

další info: evildova@zskrenovice.cz nebo 607 875 996 

 


