Informace pro žáky a zákonné zástupce
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ VE ŠK. ROCE 2020 – 2021
Základní informace z webu: www.cermat.cz
Jednotná přijímací zkouška (z českého jazyka a matematiky) je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení
do všech maturitních oborů. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní
přípravou) a obory zkráceného studia podle § 85 školského zákona.
Uchazeč o vzdělávání v maturitním oboru může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělávání až
na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory (případně odborná zaměření podle ŠVP) v rámci jedné střední
školy.
Návod, jak vyplnit přihlášku ke vzdělávání, naleznete v Průvodci vyplněním přihlášky [PDF, 629 kB] nebo v
sekci Přihlášky na SŠ.
•
•
•
•
•

Dvě přihlášky obdrží žák ze školy předpřipravené, tj. bude již obsahovat přehled vysvědčení za celý 8.
ročník a 1. pololetí 9. ročníku.
Termín pro odevzdání přihlášek na SŠ je cca k 1.3. 2021.
Součástí většiny studijních oborů je i potvrzení dětského lékaře ke studiu daného oboru, lékař stvrzuje
souhlas přímo na přihlášky (nutnost lékařského potvrzení bývá označována v oboru zkratkou PLP, tj.
povinná lékařská prohlídka, netýká se např. osmiletých a čtyřletých oborů gymnázia).
Přijímací řízení i jednotnou zkoušku absolvují všichni cca v polovině dubna.
Výsledky přijímacího řízení očekávejte na konci dubna či začátkem května 2021.

Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy může uchazeč v prvním kole podat navíc až dvě přihlášky
do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky. Všechny
školy, na které uchazeč podal přihlášku do oboru vzdělání, u nichž je jednotná přijímací zkouška nedílnou součástí
kritérií pro přijímaní uchazečů, obdrží od Centra výsledky této zkoušky (viz Cermat výše).
•

Přihlášky pro tyto obory s talentovou zkouškou se odevzdávají na SŠ k 30.11. 2020.

Pakliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, omluví se
řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v
náhradním termínu.
Jednotná přijímací zkouška je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke
vzdělávání zohledňují školy i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, umístění na různých soutěžích
a olympiádách, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů atp. Kritéria pro přijetí stanovuje ředitel
příslušné školy – kritéria, která stanovil podle § 60 školského zákona zůstávají v platnosti. Výsledek JPZ se na
celkovém hodnocení uchazečů podílí minimálně 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou minimálně 40
%).
Dále:
•
•
•

Žáci se seznamují se SŠ formou předmětu: PČ (volba povolání pro 8. – 9. ročníky, vede Mgr. Sklenářová).
Pěkné přehledy SŠ naleznete na webu: www.atlasskolstvi.cz.
Přijímací řízení na SŠ ve formě jednotných testů pro maturitní obory z ČJL, MA řídí společnost CERMAT
(www.cermat.cz).

ZÁJEMCI O STUDIUM OSMILETÉHO GYMNÁZIA:
Vážení zákonní zástupci, sdělte, prosím, Vašim třídním učitelkám/-ům, pokud Vaše dítě bude absolvovat přijímací
řízení pro osmiletá gymnázia. Rádi Vám pomůžeme.
•
•
•

Platí pro Vás a Vaše děti informace jako pro ostatní uchazeče o studium – viz výše.
Přijímací jednotnou zkoušku absolvují všichni cca v polovině dubna.
Přihlášky vám naše ZŠ také předpřipraví.

Možnost přípravy na přijímací řízení:

-

Příprava při běžné výuce.
Domácí příprava je také důležitá, můžete si zakoupit tzv. didaktické testy v knihkupectvích. Jsou i online verze.
(www.scio.cz)
Na webu: www.cermat.cz naleznete volně stažitelná zadání testových úloh z minulých let (včetně
řešení).
Vyplatí se i forma soukromého doučování.

Přejeme všem úspěšné přijímací řízení
Za tým kolegů
Mgr. Romana Sklenářová, výchovná poradkyně pro II. stupeň a kariérní poradce
Zpracováno ke dni: 21.9. 2020

