
4.prosince 2019 
16:00 

Schůzka pro žáky 
vycházející ze ZŠ a 

jejich rodiče  



Počet přihlášek 
• Uchazeč může do prvního kola 

přijímacího řízení podat  

  2 přihlášky ( 2 obory vzdělání) 

  lze podat 2 přihlášky na jednu SŠ, dva 
různé obory 

• Platí pro střední školy i víceletá 
gymnázia 

• Za podání přihlášek se nic neplatí 



Kdo vyplňuje přihlášky 
• Přihlášky vyplňuje naše ZŠ v rámci 

elektronického školního matričního 
programu Bakaláři, rodiče ani žák 
nemusejí shánět tiskopisy přihlášek 

• Žák předá během ledna své TU 
informace na lístku, na kterou SŠ, G, 
SOŠ a jaký obor se hlásí 

• Na většinu oborů je zapotřebí 
lékařský posudek- lékař potvrzuje 
přímo do přihlášky- zařizuje žák s 
rodiči po převzetí přihlášky 

• Lékařské potvrzení se platí 
 



Způsob podání přihlášek 

• Uchazeči podávají přihlášky do 1.kola 
přijímacího řízení sami, přímo řediteli 
příslušné střední školy  

• Přihlášku lze doručit na střední školu 
osobně do kanceláře školy nebo 
doporučeným dopisem 



Termín podání přihlášek 

• Uchazeč musí podat přihlášku na 
střední školu do 1.kola přijímacího 
řízení do pondělí  2.března 2020 
(lépe však do pátku 28. února 2020) 

 

 



Přijímací zkoušky 
• V letošním školním roce se konají povinné jednotné 

zkoušky v oborech s maturitní zkouškou 
• Jednotné zkoušky budou uchazeči konat z Čj a Mat 
• Žák vykoná zkoušky v obou termínech 
• Školy sdílejí výsledky zkoušek, počítají se ty lepší  
• Centrální vyhodnocení bude zasláno školám 
• Výsledky přijímacího řízení= 60% hodnocení 

jednotné zkoušky + 40% vlastní kritéria SŠ 
(hodnocení na vysvědčení v 8.r. a první polovině 
9.r., úspěchy v olympiádách, soutěžích…) 

 



Termín konání jednotných 
testů 

• úterý 14. 4.2020 první termín 
čtyřletých oborů 

• středa 15.4.2020 druhý termín 
čtyřletých oborů 

• šestileté a osmileté obory  

• čtvrtek 16.4. a pátek 17.4.2020 

 



Průběh  přijímacích  
zkoušek 

• Jednotné testy koná uchazeč v obou středních  
školách, na které si podal přihlášku, pokud si podal 
přihlášku na jednu střední školu a dva obory, jde na 
oba termíny 

• zkouška z Čj trvá cca 60 min, zkouška z Ma trvá 
cca 70 min 

• Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami 
přiloží platné doporučení školského poradenského 
zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné 
úpravy přijímacího řízení ( jedná se o prodloužení 
času na vypracování testu) 



Průběh přijímacích zkoušek 

• Pokud uchazeč nemůže ze zdravotních 
důvodů konat jednotný test v řádném 
termínu, náhradní termín je ve  

  středu 13.5. 2020 a ve čtvrtek   

  14.5.2020 

• Je nutné předložit lékařské potvrzení o 
nemoci v době konání řádných dubnových 
termínů 

• na stránkách MŠMT a společnost SCIO a 
CERMAT jsou ilustrační testy z ČJ a M pro 
žáky 5., 7. a 9.r. 

 



Přijetí na střední školy 
• Až bude uchazeč přijat na střední školu 

(jestliže bude přijat na obě dvě, jednu si 
vybere)  

   musí: 

• Do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků 
přijímacího řízení= seznam přijatých uchazečů 
vyvěšený na www stránkách školy nebo vylepený 
na veřejně přístupném místě odevzdat na 
střední škole, na kterou byl přijat, zápisový 
lístek-tím projeví zájem o studium na zvolené 
SŠ 

 

 

 

 



Zápisový lístek 
• Obdrží uchazeč na kmenové základní škole 

do 15.března 2020 
•  Každý žák dostane pouze jeden zápisový 

lístek, lístek má sériové číslo, které si škola 
dokumentuje 

• Pokud do stanovené lhůty 10 pracovních dnů 
nedoručí posluchač zápisový lístek SŠ, 
ředitel střední školy počítá s tím, že si 
uchazeč vybral jinou střední školu 

• Ve střední škole, kde žák uplatní zápisový 
lístek, bude považován za studenta prvního 
ročníku od 1.9. následujícího školního roku 

 



Druhá kola přijímacích 
zkoušek 

• Není stanoven počet přihlášek, které si 
uchazeč může podat v dalším kole 
přijímacího řízení 

• Jsou vyhlášena řediteli středních škol ihned 
po skončení prvních kol přijímacích zkoušek 

• Ředitelé středních škol budou muset 
počkat, jak se rozhodnou úspěšnější 
uchazeči, kteří byli v prvním kole 
přijímacích zkoušek přijati na více 
středních škol 



Užitečné odkazy 
 

• www.msmt.cz 

   stránky Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR 

• www.scio.cz a www.cermat.cz 

• www.infoabsolvent.cz 

 

 

 

  

http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.scio.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/


Děkuji Vám za pozornost, 
přeji hezký večer a hodně 

úspěchů při přijímacích 
řízeních a přijímacích 

testech!  
Renata Nováková 


