
Kalendář VP na školní rok 2022/2023 

Říjen  

Technický jarmark – Valašské Meziříčí 

Burza práce a přehlídka SŠ - Vsetín                     

Listopad         

30.11. 2022 termín pro odevzdání přihlášek na střední umělecké školy (např. konzervatoř, 

výtvarné obory) – žák si může podat až 2 přihlášky 

Listopad – leden 

Dny otevřených dveří na SŠ 

Termíny žáci najdou na webových stránkách jednotlivých škol nebo na 

      https://burzaskol.zkola.cz/dny-otevrenych-dveri/ 

Leden 

2.–15.1. 2023           talentové zkoušky na uměleckých školách do oborů s talentovou 

zkouškou 

Do 31.1. 2023          

-  ředitelé SŠ zveřejní na webových stránkách informace o přijímacích zkouškách, kritéria 

přijetí a počty přijímaných uchazečů 

- VP s každým žákem samostatně zkontroluje údaje v Bakalářích, aby vytištěné přihlášky 

obsahovaly aktuální údaje 

- žáci 9. ročníku předají výchovné poradkyni informaci o jaké školy a obory mají zájem 

Únor 

Žáci dostanou předvyplněné přihlášky na vybrané SŠ s upozorněním na školy a obory, kde 

je nutné mít razítko lékaře 

Každý žák si může dát dvě přihlášky na dvě různé SŠ nebo na dva různé obory na jedné 

SŠ. Dělá potom dvoje přijímací zkoušky, ale počítá se jen lepší výsledek (na obou 

školách/oborech) 

https://burzaskol.zkola.cz/dny-otevrenych-dveri/


Březen 

Do 1.3. 2023 musí být přihlášky odevzdány/odeslány na příslušné střední školy (zajišťují 

zákonní zástupci žáků) 

Žáci obdrží zápisové lístky (každý žák jen 1 lístek oproti podpisu) 

Duben 

Jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory se konají z českého jazyka a matematiky. 

První kolo proběhne v těchto termínech: 

Čtyřleté obory a obory nástavbového studia: 

První termín:  13. dubna 2023 

Druhý termín:  14. dubna 2023  

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 

První termín: 17. dubna 2023 

Druhý termín: 18. dubna 2023 

Náhradní termíny:  10. a 11. května 2023 

PŘIJATÍ – na veřejně přístupném místě, nástěnka, internet 

NEPŘIJATÍ – doručeno rozhodnutí, odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od 

doručení rozhodnutí 

V případě PŘIJETÍ do 10 pracovních dnů odevzdat ZÁPISOVÝ LÍSTEK na SŠ 

Květen - červen  

Druhé a další kola přijímacího řízení 

Seznam škol a oborů pro druhé a další kola přijímacího řízení bude zveřejněn na internetu 

www.zkola.cz, www.burzaskol.cz a na stránkách jednotlivých SŠ, termín záleží na řediteli 
SŠ. 

Zdrojem informací o volných místech jsou krajské úřady, které je musí ze zákona zveřejnit 
na internetu. 

V případě druhých a dalších kol přijímacího řízení žáci již nedělají přijímací zkoušky. 
Červen 
Všichni žáci oznámí výchovnému poradci, na kterou školu a obor byli přijati, tzn. kam 
nastoupí v září 2023. 


