
Vážení rodiče, 
dovolujeme si Vás informovat o přijímacím řízení na SŠ pro školní rok 2023/24. 
V prvním kole přijímacího řízení na SŠ může žák podat 2 shodně vyplněné přihlášky na 2 
střední školy. V letošním školním roce budou uchazeči o studium na střední školy a 
gymnázia konat jednotné přijímací zkoušky (Český jazyk a literatura, Matematika a její 
aplikace, ředitel střední školy může přidat i vlastní zkoušku). Přijímací zkoušku budou 
uchazeči konat dvakrát a započítávat se bude lepší výsledek. Výsledky pak získají obě školy. 
• Zákonný zástupce žáka podává přihlášku přímo řediteli SŠ do 1. 3. 2023  
• 1. termín přijímacího řízení: 13. 4. 2023 na čtyřleté studium a 17. 4. 2023 na víceletá 

gymnázia 
• 2. termín přijímacího řízení: 14. 4. 2023 na čtyřleté studium a 18. 4. 2023 na víceletá 

gymnázia  
•  Náhradní termín: 10. a 11. 5. 2023 pro všechny uvedené obory  
•  Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání s výučním listem  
• Pozvánku k přijímacímu řízení dostane uchazeč nejpozději 14 dnů před jejím konáním 
• Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna na webových stránkách jednotlivých SŠ.  
• Zápisový lístek odevzdá zákonný zástupce do 10 pracovních dnů od oznámení, 

rozhodnutí (zveřejnění) o přijetí na příslušné SŠ, neučiní-li tak, zanikají po této lhůtě 
právní účinky rozhodnutí o přijetí 

• Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou! Výjimkou je jen přijetí na škole 
s talentovou zkouškou a v jiné škole na základě odvolání 

• Vyrozumění o přijetí neobdrží zákonní zástupci písemně, ale výsledky přijímacího 
řízení budou zveřejněny na příslušné SŠ a webových stránkách dané školy do 3 dnů od 
konání přijímacího řízení 

• Písemné vyrozumění obdrží pouze nepřijatí žáci 
• Další kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel příslušné střední školy 
• Informace sledujte také na portálu www.zkola.cz  Krajského úřadu Zlínského kraje pod 

záložkou „přijímací řízení“ 
• Internetový server, který dává kompletní přehled o středních školách ve Zlínském 

kraji: www.burzaskol.cz 
 
ZŠ Bratrství Čechů a Slováků: 
• připravuje žáky na přijímací zkoušky formou volitelného předmětu Seminář z českého 

jazyka a matematiky  
 
Vážení rodiče,  
31. 1. 2023 obdržíte současně s výpisem z vysvědčení za 1. pololetí: 
• 2 přihlášky s vyplněným a potvrzeným prospěchem Vašeho dítěte 
• 1 zápisový lístek. 
 
 
Mgr. Jitka Vašalovská                           Mgr. Olga Barotová 
ředitelka školy       výchovná poradkyně 


