
OTÁZKY K PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLU 
 

 
Kde dostanu přihlášku k přijetí na střední školu? 
Formulář přihlášky si uchazeč buď obstará na základní škole (školy je pro žáky vystavují na základě dohody s rodiči), 
nebo si ji může stáhnout na webu MŠMT či webu naší školy. 
 
Musí být formulář přihlášky barevný, nebo může být vytištěn černobíle? 
Barevný tisk formuláře není podmínkou. Zásadní je především datum podání přihlášky: pro školní rok 2023/2024 
nejpozději 01.03.2023. 
 
Na kolik středních škol se mohu v rámci prvního kola přijímacího řízení přihlásit? 
Školský zákon umožňuje podat buď dvě přihlášky na dvě různé střední školy, nebo dvě přihlášky na dva různé obory 
jedné školy. 
Uvedené pořadí škol musí být na obou tiskopisech shodné, nevyjadřuje však preferenci škol.  
Pokud se uchazeč(ka) hlásí pouze na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje. 
 
Musím vyplnit kolonku „Termín přijímací zkoušky“ na přihlášce? 
Ano, jestliže se koná „školní“ přijímací zkouška, tedy zkouška, kterou si připravuje škola sama. Tuto informaci získá 
uchazeč(ka) z kritérií přijímacího řízení.  
V naší škole se školní přijímací zkouška nekoná, proto kolonka zůstane prázdná. Není totiž určena k vyplnění termínu 
stanoveného pro konání jednotné přijímací zkoušky, tj. zkoušky zadávané celostátně prostřednictvím Cermatu.   

 
Je uvedení pořadí škol v přihlášce závazné? 
Není. O volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč(ka) až uplatněním svého zápisového lístku. 
 
Je při odevzdání přihlášky nezbytný lékařský posudek? 
Ano. Buď je lékařský posudek přiložen na samostatném tiskopise, nebo je zdravotní způsobilost lékařem potvrzena 
přímo v přihlášce. Vždy musí být uvedeno, pro který obor vzdělání se posudek vydává a zda je uchazeč pro příslušný 
obor způsobilý, způsobilý s omezením, nebo nezpůsobilý. 

Pokud se uchazeč hlásí na dva různé obory, pro něž platí rozdílné podmínky zdravotní způsobilosti, doloží v rámci 
přihlášky vždy pouze ten posudek, který se týká příslušného oboru. 

Co znamená zdravotní způsobilost ke vzdělávání? 

Jde o posudek od registrujícího praktického lékaře, že uchazeč(ka) netrpí onemocněním nebo zdravotními obtížemi, 
které jsou neslučitelné se studovaným oborem – seznam konkrétních podmínek uvádí nařízení vlády č. 211/2010 Sb. 
Obor Fotograf se zaměřením na multimédia: 
Žák(yně) nesmí vykazovat přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.  
 



 
Obor Kosmetické služby: 
Žák(yně) nesmí mít prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře, 
prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné 
motoriky), prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při 
praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami,  přecitlivělost 
na alergizující látky používané při praktickém vyučování, prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo 
barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění, nemoci vylučující 
vydání zdravotního průkazu.  
Obor Kadeřník: 
Žák(yně) nesmí mít prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující činnost 
ve vynucené poloze,  prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin, prognosticky 
závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických pokud při praktickém vyučování nelze 
vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami, přecitlivělost na alergizující látky používané 
při praktickém vyučování, prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností 
s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění, nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu.  
Obor Krejčí: 
Žák(yně) nesmí mít prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující činnosti 
ve vynucené poloze,  prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci 
pohybů, prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud 
nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky,  alergická onemocnění kůže, spojivek nebo 
dýchacích cest,  prognosticky závažné nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující středně velkou zátěž.   
 
Kdy mám odevzdat doporučení školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko-psychologické poradny)? 
Doporučení ŠPZ musíte odevzdat společně s přihláškou, tj. nejpozději do lhůty pro podání přihlášky (01.03.2023). 
 
Do kdy a komu je třeba odevzdat přihlášku k přijetí do střední školy? 
Vyplněná přihláška se odevzdává v listinné podobě. Doručena musí být do 1. března 2023 (v případě doručení poštou 
je rozhodující datum podání – 01.03.2023). Přihlášku nedoručuje základní škola, ale uchazeč či jeho zákonný zástupce, 
a to poštou, osobně nebo elektronicky, tedy datovou schránkou či e-mailem. Elektronicky lze přihlášku podat pouze 
za podmínky elektronické konverze na kontaktním místě veřejné správy – Czech POINT (platí pro oba způsoby, tj. 
datovou schránku i e-mail). 
 
Jsem starší uchazeč. Musím mít hodnocení (známky) potvrzeno základní školou? 
Ne. Stačí s přihláškou doložit ověřenou kopii vysvědčení z předposledního a posledního ročníku, nebo při osobním 
odevzdání přihlášky ve škole přinést originály těchto vysvědčení, které budou okopírovány a vráceny uchazeči(ce). 
 
Kolik přihlášek mám možnost podat v druhém kole přijímacího řízení? 
Ve druhém a dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen. 
 
Kde dostanu zápisový lístek? 
Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola do 15.03.2023. Zápisový lístek musí být potvrzen razítkem a podpisem 
ředitele školy. 
Uchazeči, který se ke studiu hlásí odjinud než ze základní školy, zápisový lístek vydá odbor školství příslušného 
krajského úřadu (dle adresy trvalého bydliště). 
 
Kolikrát můžu podat zápisový lístek? 
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jednou. Pouze v případě, že byl uchazeč přijat v 1. kole na základě odvolání, 
může si zápisový lístek vzít zpět a uplatnit ho ve škole, na kterou byl na základě odvolání přijat. 
 
 

 
 
 

 



PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
 

 
Kdy se budou konat zkoušky prvního kola přijímacího řízení? 
Na školu uvedenou v přihlášce na prvním místě dne 13.04.2023, na školu uvedenou na druhém místě dne 14.04.2023. 
 
Kdy dostanu pozvánku ke zkoušce? 
Pozvánku ke zkoušce obdrží uchazeč(ka) o studium doporučeně (prostřednictvím zákonného zástupce) nejpozději 
14 dní před konáním zkoušek. 
 
Je možné, že se uchazeč(ka) o přijetí do jedné školy bude muset dostavit na přijímací zkoušku ve dvou různých dnech? 
Ano. V případě, že si na jednu školu podá obě přihlášky do dvou různých vzdělávacích oborů. 
 
Co je obsahem jednotné přijímací zkoušky? 
Zkouška se skládá ze dvou testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky a jejích aplikací v rozsahu stanoveném 
v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Požadavky najdete také na www.cermat.cz. 
 
Budou mít uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami nějaké zvýhodnění? 
U uchazeče(ky) se speciálními vzdělávacími potřebami rozhoduje ředitelka školy podle doporučení školského 
poradenského zařízení, přiloženého k přihlášce ke studiu. Při přijímání ke vzdělávání se tak stanoví vhodné podmínky 
odpovídající uchazečovým/uchazeččiným potřebám pro konání jednotné přijímací zkoušky. 
 
Co když nebudu moci konat jednotný test v řádném termínu jednotných přijímacích zkoušek? 
Náhradní termíny testů pro první kolo přijímacího jsou stanoveny na 10.05.2023 a 11.05.2023. 
Ředitelka školy umožní vykonání testů v náhradním termínu uchazeči(ce), který(á) se pro vážné důvody nedostaví 
k testům v řádném termínu, svoji neúčast nejpozději do 3 dnů písemně omluví a tato omluva je uznána. 
 
Budou se konat školní přijímací zkoušky? 
Ne, v rámci žádného oboru vzdělání se v 1. kole přijímacího řízení na naší škole nekonají školní přijímací zkoušky.  
V dalších kolech přijímacího řízení se školní přijímací zkoušky budou konat jen v případě, že uchazeči na některé jiné 
střední škole nekonali v 1. kole jednotné přijímací zkoušky. 
 
Kam mám v den přijímacích zkoušek jít? Mohou mne doprovodit rodiče? 
V daný čas se dostavíte do školy. Ve vestibulu bude uvedeno rozdělení žáků do učeben, kam Vás odvedou učitelé. 
Rodiče mohou být přítomni na chodbě před učebnou jen do zahájení zkoušek. Poté musejí odejít, ale mohou se 
zdržovat ve vestibulu školy. 
V době přestávky mezi testy zůstávají žáci ve škole nebo si je rodiče mohou vyzvednout ve vestibulu školy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.cermat.cz/


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
 
Jakým způsobem budou zveřejněny výsledky? 
Škola vyvěsí seznam s výsledky na své webové stránky, kde budou všichni uchazeči uvedeni pod přiděleným 
registračním číslem. Seznam škola zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách 
školy, a to alespoň na dobu 15 dnů. 
 
Jak má uchazeč(ka) postupovat, pokud bude přijat(a) na více škol najednou? 
Do školy, kterou si uchazeč(ka) vybere, musí do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí odevzdat zápisový 
lístek (obdrží jen jeden pro přijetí na školní rok 2023/2024). Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek 
od uchazeče(ky) neobdrží, počítá s tím, že si uchazeč(ka) vybral(a) jinou školu, kde také uspěl(a). Ve škole, kde 
uchazeč(ka) zápisový lístek neuplatní, ztrácí nárok stát se jejím žákem(yní). Na tato volná místa pak mohou ředitelé SŠ 
vypsat další kolo přijímacího řízení, a to hned po skončení prvního kola přijímacího řízení.  
 
Co když jsem přijat(a) na dvě školy, na první odevzdám zápisový lístek a pak si to rozmyslím. Mohu vzít zápisový 
lístek ve lhůtě 10 pracovní dní od oznámení přijetí zpět? 
Ne. Uchazeč má 10 dní na to, aby se řádně rozmyslel, na kterou školu zápisový lístek odevzdá. Zápisový lístek již nelze 
vzít zpět. Zpětvzetí je možné, jen pokud je uchazeč(ka) přijat(a) na základě odvolání. 
 
Nebyl(a) jsem přijat(a). Mohu se proti nepřijetí na střední školu odvolat? 
Ano. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání na střední škole uchazeč podává k příslušnému krajskému 
úřadu prostřednictvím ředitelky školy, která rozhodnutí vystavila. Odvolání tedy zašlete na adresu školy. 
 
Má význam se odvolat? 
Každý má právo na odvolání. Pokud uchazeč(ka) splnil(a) kritéria přijímacího řízení, má pořád šanci na přijetí. Jen musí 
počkat, zdali uchazeči, kteří se umístili před ním(ní), odevzdají zápisový lístek (tedy potvrdí, že chtějí studovat na dané 
škole ve vybraném oboru). Teprve potom může být v případě volné kapacity přijat(a) i ten (ta), kdo podle původního 
rozhodnutí přijat nebyl. Toto přijetí však není možné, pokud uchazeč(ka) nepodá odvolání – je proto rozhodně dobré 
s jeho podáním neotálet. 
 
Kdy mám podat odvolání? 
Do tří dnů od vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí. 
 
Nebyl(a) jsem přijat(a) z důvodu nesplnění kritérií přijímacího řízení. Mám se odvolat? 
Odvolat se můžete, ale je to zbytečné, protože nemůžete být přijat(a). Uchazeč(ka), který(a) nesplnil(a) kritéria 
přijímacího řízení, nemůže být přijat(a) ani v případě dostatečné kapacity oboru. 
 
Kdy mohu vzít zpět zápisový lístek? 
Zápisový lístek může uchazeč(ka) vzít ze školy zpět, pokud je na druhou školu přijat(a) na základě rozhodnutí o přijetí 
vydaném v odvolacím řízení. V takovém případě přinese škole, na kterou podal(a) zápisový lístek původně, rozhodnutí 
o přijetí ke vzdělávání na druhou školu a žádost o zpětvzetí zápisového lístku. 
 
Jak se dozvím, co mě čeká v září? 
Na webových stránkách naší školy bude uveden termín schůzky s rodiči nastupujících žáků (obvykle připadá na poslední 
srpnový týden), v jejímž rámci budou upřesněny veškeré informace a požadavky ze strany školy. Na schůzce budete 
mít možnost osobně pokládat dotazy. 
 
Jsem přijat(a) ke studiu na škole a chci být ubytován(a) v domově mládeže. Jak mám postupovat? 
Přihlášku do domova mládeže je možné si vyzvednout na sekretariátu školy či v domově mládeže, anebo je možné si ji 
stáhnout na webových stránkách školy (v sekci Domov mládeže). 
Vyplněnou a zákonným zástupcem žáka (nebo plnoletým žákem) podepsanou přihlášku je nutné doručit do 23.06.2023 
v listinné podobě na adresu školy, nebo ji zaslat ve formátu PDF e-mailem na adresu souviz@souviz.cz. 
Přihláška do DM platí na jeden školní rok a ubytování není nárokové. O přijetí k ubytování rozhoduje ředitelka SŠ oděvní 
a služeb Vizovice. 
Sdělení o přijetí do DM bude zákonným zástupcům neplnoletého žáka nebo plnoletému žákovi zasláno e-mailem. 
Písemné rozhodnutí o přijetí a informace o nástupu žáků na ubytování obdrží zákonní zástupci na informativní schůzce 
s rodiči nastupujících žáků. 
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