
Informace k přijímacímu řízení na SOU, SŠ a 
víceletá gymnázia 

 

Příprava na přijímací zkoušky na naší škole 
 
5. ročník 
 

 Přípravu vede paní učitelka Lajtnerová z matematiky i češtiny po domluvě se zájemci o studium cca 1x 
za 14 dní v pondělí 

 
9. ročník 
 

 Přípravu z českého jazyka vede paní učitelka Vašíková  ve  středu od 12:30- 13:30 hod.. Při 
přípravě na přijímací zkoušku si žáci opakují všechny obory ČJ, které se objevují v testech 
přijímacích zkoušek. Tzn. pravopis, tvarosloví, skladbu. Žáci se dále zaměří na slovotvorbu, 
porozumění textu a analýzu textu. Pracují v režimu testových otázek (ano-ne, korektura, 
volba ze 4 možností, apod.) 

 

 Přípravu z matematiky vede paní učitelka Procházková v úterý od 12:35- 13:20 hod. a  
v pátek od 10:50- 11:35 hod.. Při přípravě na přijímací zkoušku si žáci opakují probrané učivo 
matematiky. Vypracovávají starší přijímací testy z matematiky s následným rozborem chyb. 

 
Zájemci o další studium mohli v letošním roce netradičně navštívit školy v rámci on-line dnů 
otevřených dveří. Odkazy na tyto dny, jsem zasílala žákům a rodičům emailem a jednotlivé školy mají 
odkazy na svých webových stránkách.  Díky on-line dnům otevřených dveří se mohli žáci seznámit 
například s prostředím školy, studijními obory a tyto informace použít při rozhodování na jakou školu 
zaslat přihlášku. 
 
 

Doporučené odkazy: 
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani 
 
https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/?gclid=EAIaIQobChMIr-
Txu8bN7gIVjJftCh2KrA5PEAAYASABEgIYJvD_BwE 
 
https://nanecisto.online/ 
 
https://www.to-das.cz/prijimackove-dny-nanecisto 
 
https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory 
 
aplikace: InspisSETmobile 
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MŠMT vydalo opatření obecné povahy k úpravě přijímacího řízení 
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-
konzervatore 
 
Z tohoto opatření nejpodstatnější změnou je, že na maturitní obory už není povinná jednotná 
přijímací zkouška z ČJ a M. Každý ředitel střední školy má možnost se rozhodnout, zda v rámci 
přijímacího řízení využije jednotnou zkoušku nebo škola připraví svou školní přijímací zkoušku. 
Pokud počet přihlášek nepřevýší počet přijímaných uchazečů, může ředitel školy rozhodnout, že se 
na daný obor nebudou konat písemné zkoušky, ale rozhodnou jiná kritéria (prospěch uchazeče, 
pohovor,…). Tuto informaci musí zveřejnit do 8. 3. 2021. 
 
Školy, které mají obvykle větší počet přihlášek, než mohou uchazečů přijmout, se pravděpodobně 
přikloní k jednotné zkoušce. 
 

Důležité termíny týkající se přijímacího řízení.  
 
Přihlášky je nutné odevzdat na vybrané střední školy nejpozději do 

1. 3. 2021 
 
MŠMT stanovilo ve školním roce 2020/2021 konání jednotné zkoušky v následujících termínech:  
Pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií i čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového:           
1. termín 12. dubna 2021, 2. termín 13. dubna 2021.  
Pokud ředitel preferuje vlastní školní zkoušku, pak se musí uskutečnit od 12. do 28. 4. 2021. 
Přijímací zkoušky (pokud je škola požaduje) na učební obory bez maturity se budou konat od 22. do 
28. 4. 2021. 
 
30. 4. 2021 by měli ředitelé středních škol zveřejnit výsledky přijímacího řízení. 
 
Pokud je uchazeč přijat na daný obor, musí odevzdat na danou školu zápisový lístek. Ten budu 
vydávat zákonnému zástupci žáka já (výchovný poradce) pravděpodobně v březnu. Bude záležet na 
aktuální situaci ohledně Covid 19.  
 
Výše uvedené informace se mohou v jarních měsících změnit. 
 
 

Přeji všem žákům, aby se dostali na vysněnou školu. 
 

Jana Procházková 
Výchovný poradce 
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