
INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 K přijímacímu řízení může každý žák 9. nebo 5. ročníku podat dvě přihlášky.  

 Přihlášky lze stáhnout na webu školy (Škola → Výchovný poradce → v dolní části je vložený 

odkaz), nebo lze stáhnout z internetu. Jedná se o růžový formulář, který nemusí být 

vytištěn barevně (nutný oboustranný tisk-jeden list). 

 Vyplňuje se 1. i 2. strana přihlášky. 

 Na první straně je v pořadí první uvedena ta škola, kterou žák preferuje. 

 Přesný název školy, kód a název oboru najdete v Atlase školství.  

 Na druhé straně vyplníte známky z vysvědčení obou pololetí osmého ročníku a první 

pololetí ročníku devátého. Nezapomeňte na známku z chování a uveďte ji na první místo. 

 U prospěchu nevyplňujete průměr. Vyplňuje škola.  

 V případě, že žák vykovává přijímací zkoušky, nezapomeňte vyplnit datum konání zkoušky. 

Zkoušky se konají pro čtyřleté obory 13. a 14. dubna 2023, pro osmiletá gymnázia 17. a 18. 

dubna. 2023. 

 Tam, kde to škola vyžaduje, nezapomeňte na lékařské potvrzení. 

 Vyplněné přihlášky – obě vypsané totožně, odevzdejte nejpozději do 10. 2. 2023 výchovné 

poradkyni. Škola provede kontrolu známek, zda odpovídají skutečnosti a přihlášku opatří 

razítkem a podpisem. Zkontrolovanou přihlášku vrací zpět žákovi.   

 Po kontrole prospěchu školou odesíláte doporučeně, nebo odevzdáte na příslušné střední 

škole osobně tak, aby zde byla přihláška přijata nejpozději 1. 3. 2023. 

 Po vykonání přijímací zkoušky budou na internetu uveřejněni pod kódem přijatí i nepřijatí 

žáci. Od uveřejnění výsledků plyne desetidenní lhůta na odevzdání zápisového lístku na 

školu, na kterou je žák přijat. 

 Podrobnější informace naleznou žáci v brožuře Atlas školství, kterou všichni obdrželi od 

výchovné poradkyně. 

 Pokud byste potřebovali poradit, volejte výchovné poradkyni, nebo si domluvte konzultaci.  

Žákům jsem v případě potřeby kdykoliv k dispozici ve škole. 

Dále mě můžete kontaktovat na emailu: jana.kolaciova@zsprusanky.cz, nebo na tel.: 518374151. 

Šťastnou ruku při výběru školy! 
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