
Informace výchovné poradkyně ZŠ Mládí (VP) 

k přijímacímu řízení na střední školy ve šk. roce 2022/2023 
 

• do 6.9. 2022 možnost přihlásit žáka k profitestům do PPP Kuncova (odevzdejte 

přihlášku – předá VP či tř. učitelka žákům) s následnou konzultací o studijním 

zaměření dítěte s psycholožkou v PPP 

• v říjnu 2022 nabídne VP možnost zajištění Příruček s přehledem otvíraných 

studijních oborů SŠ pro šk.rok 2023/2024 (se slevou a distribucí přímo žákům) 

Každoročně Pedagogicko-psychologická poradna Praha vydává 3:  

I.  Gymnázia 
II.  Střední odborné školy I. 
III.  Střední odborné školy II. (odborná učiliště) 
Zde najdete veškeré informace o nabídce studia SŠ, přehled všech studijních oborů, kontaktních údajů, 

studijní náročnosti a požadavků na přijetí. 
 

• v průběhu října/listopadu 2022 též poskytne VP každému žákovi zdarma výtisk 

publikace přehledu otvíraných oborů SŠ (www.atlasskolstvi.cz) 
Zde najdete především kontaktní informace o pražských středních školách,  přehled jejich studijních 

oborů, počet přihlášených a přijatých žáků v minulém roce. 
 

• na SŠ bývají od září/října organizovány DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  – informace  

o přijímacím řízení, obsahu a zaměření studia, prohlídka školy… (termíny naleznete 

v příručce středních škol či na internetu) – ROZHODNĚ VYUŽIJTE!!! 

 

• v říjnu 2022 se zúčastní 9.A i 9.B Besedy k volbě povolání v Informačním a 

poradenském středisku Úřadu práce (Praha 3, Domažlická 11)  
 

• 24.-26.11. 2022  proběhne v Kongresovém centru SCHOLA PRAGENSIS  – 

veletrh nabídky studia SŠ (žáci 9.ročníku tam půjdou společně s VP, ale rozhodně 

doporučujeme ji zhlédnout ještě individuálně s rodiči )- vždy  čt - pá 9.00-18.00, so 9.00-13.00  

 

10.1. 2023 - Informativní schůzka rodičů žáků 9.ročníků s výchovnou poradkyní (VP) 

–  vyplňování přihlášek a  informace o průběhu přijímacího řízení na SŠ  

__________________________________________________________________________ 

I. Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou  
(obory: umění a užité umění, gymnázium se sportovní přípravou, konzervatoře) 

 

• do 30.11. 2022 podávají uchazeči řediteli SŠ přihlášky do 1. kola  

• v průběhu října 2022 je nutné se přihlásit u výchovné poradkyně a vyzvednout si 

pokyny k vyplnění přihlášky (info též mailem) 

• ZŠ potvrzuje a vydává žákovi do 1. kola max. 2 přihlášky (možno samozřejmě i jen 1) 

• termín a kritéria přijímacího řízení zveřejňují SŠ do konce října 2022 

 

II. Přihlášky na ostatní SŠ  

• do 1.3.2023  podávají uchazeči řediteli SŠ přihlášky do 1. kola přijím.řízení 

• termín a kritéria přijímacího řízení zveřejňují SŠ do 31.1. 2023  

• ZŠ potvrzuje každému žákovi 2 přihlášky ( v průběhu ledna/února), toto platí i pro 

žáky, kteří se účastnili v lednu talentových zkoušek (možno podat další 2 přihlášky) 

http://www.atlasskolstvi.cz/


• termíny jednotné písemné přijímací zkoušky z ČJ a literatury a matematiky pro 

4leté obory vzdělávání ( po 9.r.) bez talentové zkoušky :   

 

13.4.2023 – 1. termín JPZ 

14.4.2023 – 2. termín JPZ 

 
• termíny jednotné písemné přijímací zkoušky z ČJ a literatury a matematiky pro 

víceleté obory vzdělávání ( po 5.+7.r.):   

 

17.4.2023 – 1. termín JPZ 

18.4.2023 – 2. termín JPZ 
 

• náhradní termíny jednotných přijímacích zkoušek pro všechny obory vzdělávání 
 

10.5.2023 – 1. náhradní termín  

11.5.2023 – 2. náhradní termín  

 

 

 


