
 

 

 

• Přijímací řízení na SPgŠ pro školní rok 
2023/2024 



Základní informace 

• 1. možnost podat 2 přihlášky v 1. kole  

• 2. v 1. kole povinně 2 termíny, přihlášku 
podávají rodiče do školy  

• 3. odevzdává se zápisový lístek- potvrzení 
zájmu nastoupit ke studiu  

• 4. Žák se SVP - nutno přiložit vyjádření ŠPZ k 
přihlášce 



Termíny pro denní formu vzdělávání 

• 1. zveřejnění kriterií ŘŠ do 31.1. 2023  

• 2. podání přihlášky do 1.3. 2023 

• 3. jednotná zkouška (JZ) z Čj a M, 13.4. a 14.4.  

• 4. termíny zkoušek- 1.kolo – 25.4. a 26.4. 2023  

• 5. pozvánka pro 1. kolo – 14 dní před konáním  

• 6. zveřejnění výsledků do 2 pracovních dnů  

• 7. zápisový lístek odevzdat do 10 pracovních dnů  

• 8. odvolání uchazeče proti rozhodnutí – 3 dny 



Náležitosti přihlášky 

• 1. vyplněné všechny povinné údaje - prosíme – 
čitelně vyplnit kontaktní údaje   (telefon, email) 

• 2. potvrzení prospěchu základní školou (razítko a 
podpis),  

• 3. podpis uchazeče i zákonných zástupců  
• 4. pro naši školu – potvrzení od lékaře  
• 5. nemusí být logopedické vyšetření  
• 6. vyplnění: „Termín přijímací zkoušky 3b)“ (25. 4. 

nebo 26. 4.)  
• 7. odevzdat včas přihlášku – do 1.3. 2023 



Kriteria přijímacího řízení PMP 

• 1. prospěch na základní škole v 1. pololetí        
9. ročníku  

• 2. výsledky školní přijímací zkoušky                                
(ověření talentu: bodové hodnocení –– HV, VV, 
TV, řeč.dovednosti)  

• 3. výsledky jednotné zkoušky Čj a M 



Kriteria přijímacího řízení PL 

• 1. prospěch na základní škole v 1. pololetí       
9. ročníku  

• 2. výsledky školní přijímací zkoušky (ověření 
talentu:bodové hodnocení - HV, VV) 

• 3. výsledky jednotné zkoušky z Čj a M 



Předpoklady pro přijetí 

• 1. dobrý zdravotní stav potvrzený lékařem bez 
omezení v tělesné výchově  

• 2. předpoklad absolvování sportovních kurzů 
během studia (plavecký, turistický, lyžařský)  

• 3. bez vady řeči (správná artikulace)  

• 4. hudební sluch  

• 5. není nutná hra na hudební nástroj  



Co doporučit uchazečům 

• 1. vyplnit správně přihlášku a včas ji odeslat  

• 2. co nejlépe se připravit na přijímací zkoušku   

• 3. přihlásit se v 1.kole ( 2.kolo – nebývá)   

• 4. odevzdat do 10 dnů po zveřejnění 
rozhodnutí o přijetí zápisový lístek podepsaný 
žákem i rodičem  

• 5. není – li zápisový lístek odevzdán ve 
stanovené lhůtě, vzdává se žák práva být přijat 
na střední školu  



Co říkáme rodičům a uchazečům 

• 1. uplatnění absolventů – je výborné (VŠ, ZŠ, MŠ, DM……)  
• 2. pěkné prostředí ve škole i na DM  
• 3. bohatá škála kroužků na DM i ve škole  
• 4. hezké mezilidské vztahy  
• 5. internet ve škole i na DM ( Wi-Fi) celodenní  
• 6. ubytování na DM – 1400 Kč měsíčně  
• 7. celodenní stravování – 105,- Kč  
• 8. v pondělí výuka od 8:00 v pátek do 12:10  
• 9. elektronická třídní kniha  
• 10. webové aplikace – rozvrh,absence,klasifikace  
• 11. elektronické objednávání obědů 


