
STRUČNÝ PRŮVODCE PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 
 
PŘIHLÁŠKU  
odevzdat na střední školu do 1. března 2023, potvrzenou lékařem a s razítkem ze základní školy – žák 9. třídy 
dostane přihlášku na základní škole, (pokud se uchazeč hlásí z jiné školy, přiloží k přihlášce originály 
vysvědčení z 8. a 9. třídy ZŠ, dále dokumenty o návštěvě jiné školy, případně ukončení studia).  
Cizinci s dočasnou ochranou přiloží k přihlášce doklad o dočasné ochraně v případě nedoložení vysvědčení o 
předchozím vzdělání ve škole mimo území České republiky. 
Každá přihláška bude vedena pod registračním číslem, které bude sděleno v dopise odeslaném po 1. 
březnu 2023 na adresu zákonného zástupce nebo plnoletého uchazeče. 
Formuláře přihlášek lze stáhnout z www.sos-gs.cz 
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 
Ředitel školy stanovil kritéria přijímacího řízení a počty přijímaných uchazečů (více informací na www.sos-
gs.cz) 
Pro 4leté obory vzdělávání 1. kolo první termín je stanoven na 13. dubna 2023 (čtvrtek), druhý termín je 
stanoven na 14. dubna 2023 (pátek) – testy CERMAT z matematiky (písemný test 70 minut) a českého jazyka a 
literatury (písemný test 60 minut). Pozvánka bude zaslána nejpozději 14 dní před termínem konání zkoušky. 
Náhradní termín pro přijímací zkoušku je 10. května 2023 (středa) – první termín, 11. května 2023 (čtvrtek) – 
druhý termín. 
Cizinci s dočasnou ochranou se na základě písemné žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední 
škole promíjí test z českého jazyka a má právo konat písemný test oboru Matematika a její aplikace 
v ukrajinském jazyce, pokud o toto písemně požádá. 
Cizinci s dočasnou ochranou konají pohovor z českého jazyka. 
MATURITNÍ OBORY 
Ředitel střední školy ukončí hodnocení jednotné přijímací zkoušky do 2 pracovních dnů od zhodnocení 
CERMATEM (Cermat zpřístupní výsledky 28. dubna). Škola 2. května 2023 zveřejní na www.sos-gs,cz 
seznam přijatých uchazečů a nepřijatých, nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí (pořadí 
uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem, které je přiděleno uchazeči a sděleno dopisem po 1. březnu 
2023). Před vydáním rozhodnutí o nepřijetí se umožňuje zákonným zástupcům uchazeče o studium nebo 
plnoletým uchazečům vyjádřit se k podkladům přijímacího řízení. 
Proti rozhodnutí lze do 3 pracovních dnů podat odvolání ve dvou vyhotoveních (formulář na www.sos-gs.cz) 
Rozhodne-li se uchazeč pro naši školu, potvrdí svůj zájem odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů. 
UČEBNÍ OBORY přijímací zkoušku nekonají. 
Cizinci s dočasnou ochranou konají pohovor z českého jazyka. 
Pořadí přijatých a nepřijatých žáků ve výsledkové listině se zveřejní 24. dubna 2023 na www.sos-gs.cz 
(pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem, které je přiděleno uchazeči a sděleno dopisem po 1. 
březnu 2023) a odešle rozhodnutí o nepřijetí. Před vydáním rozhodnutí o nepřijetí se umožňuje zákonným 
zástupcům uchazeče o studium nebo plnoletým uchazečům vyjádřit se k podkladům přijímacího řízení. 
Proti rozhodnutí lze do 3 pracovních dnů podat odvolání ve dvou vyhotoveních (formulář na www.sos-gs.cz) 
Rozhodne-li se uchazeč pro naši školu, potvrdí svůj zájem odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů. 
 
ZÁPISOVÝ LÍSTEK vydává základní škola. 
Uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy, vydá krajský úřad podle místa trvalého bydliště. 
Uchazeč musí zápisový lístek odevzdat na střední školu do 10 pracovních dnů od dne oznámení rozhodnutí 
(výsledková listina zveřejněna na webu školy). 
Zápisový lístek se uplatňuje pouze jednou (vyjma případu odvolání a přijetí do oboru s talentovou zkouškou. U 
oboru s talentovou zkouškou lze zápisový lístek vzít zpět a uplatnit jej znovu do oboru vzdělání bez talentové 
zkoušky). 
 
Liberec 11. ledna 2023 
 

Ing. Zdeněk Šlaich 
ředitel střední školy 
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