Základní informace k jednotné přijímací zkoušce
Uchazeč o studium v maturitním oboru může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke
studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory (případně odborná zaměření podle
ŠVP) v rámci jedné střední školy. V takovém případě má pak uchazeč právo konat jednotnou zkoušku
dvakrát. Podá-li uchazeč pouze jednu přihlášku na obor, jehož součástí je JPZ, koná zkoušku pouze
jednou.
Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého
termínu příslušného testu. Pakliže se uchazeč nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke
konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou
zkoušku v termínu náhradním.
Jednotná přijímací zkouška je pouze jedna z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí
uchazeče ke studiu zohledňuje škola i další kritéria – viz kritéria přijímacího řízení.

Podání přihlášky na SŠ
Pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč přihlášku nejpozději 1. března 2019.
Uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce) podává přihlášku vždy přímo řediteli střední školy.
Formuláře přihlášek ke stažení a bližší informace k jejich řádnému vyplnění naleznete na webu školy.

Obsah a podoba jednotných testů
Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou didaktických testů: z předmětu český jazyk a literatura
a z předmětu matematika a její aplikace. Specifikace požadavků k jednotlivým testům jsou ke
stažení na adrese https://www.cermat.cz/specifikace-pozadavku-k-jednotnym-prijimacim-zkouskam1404035551.html
Povolenými pomůckami při konání testů jsou pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze
používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. Jakékoli
slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou u zkoušek
zakázané.
Didaktický test z ČJL trvá 60 minut, z matematiky 70 minut. Uchazeči se speciálními vzdělávacími
potřebami mají časový limit pro konání testů prodloužen, doloží-li doporučení z PPP současně
s podáním přihlášky. Na úpravu přijímacího řízení mají za podmínek stanovených právními předpisy
nárok také uchazeči vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí.

Místo konání jednotných testů
Uchazeči konají jednotné testy přímo na školách, na které podali přihlášky ke studiu. Podal-li uchazeč
přihlášku na dvě různé střední školy, koná testy v prvním termínu na škole uvedené v přihlášce
v prvním pořadí, v druhém termínu pak na škole uvedené v druhém pořadí. Proto je důležité uvádět na
obou podávaných přihláškách školy vždy ve stejném pořadí, aby nedošlo ke shodě termínů.

Uchazeči vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí
Uchazečům, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se při přijímacím řízení ke
vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. To se týká
jak jednotné přijímací zkoušky z ČJL, tak i případných školních přijímacích zkoušek zaměřených na
ověřování vědomostí z ČJL.
Oprávněnost žádosti ověří ředitel školy dle vysvědčení posledního ročníku základní školy dodaného
spolu s přihláškou. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání,
škola u těchto osob ověří rozhovorem.
_________________________________________________________________________________

Přijímací zkoušky nanečisto
Pro zájemce, kteří budou mít podanou přihlášku na naší škole, pořádáme přijímací zkoušky nanečisto
ve středu 6. března 2019. Pro přihlášení k této zkoušce sledujte informace na stránkách školy.

