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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY (SŠ)
Po splnění povinné školní docházky, mohou žáci pokračovat ve vzdělávání na střední škole.
Přijímací řízení se liší podle typu SŠ. Školy, kde je součástí přijímacího řízení talentová zkouška (umělecké,
sportovní) mají termín podání přihlášek v 1. kole do 30. 11. (max. 2 přihlášky). Na ostatní střední školy je nutné
podat přihlášky v 1. kole do 1. 3. (max. 2 přihlášky).
Na SŠ s obory ukončenými maturitní zkouškou je třeba absolvovat jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z
matematiky a z českého jazyka a literatury. Jednotné přijímací zkoušky koná každý uchazeč jen 2x. Započítává
se lepší výsledek JPZ na každé ze SŠ.
Některé školy mohou mít vypsané také tzv. školní přijímací zkoušky např. z cizího jazyka, tělesné zdatnosti,
manuální zručnosti apod.
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DŮLEŽITÉ TERMÍNY:
zveřejnění kritérií přijímacího řízení na webových stránkách SŠ: do 31. 1. (podmínky pro přijetí do
jednotlivých oborů středního vzdělávání např. potvrzení od lékaře)
termíny podání přihlášek – 1. kolo:
- do 30. 11. - přihlášky na obory s talentovou zkouškou (tanec, drama, hudební obory, výtvarné obory,
sportovní gymnázia)
- do 1. 3. – podání přihlášek na ostatní SŠ
přijímací zkoušky
- 4 leté maturitní obory (ukončené maturitní zkouškou) – jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a
matematiky - pracovní dny od 12. 4 do 28. 4.
- 3 leté učební obory (po ukončení studia výuční list) - pracovní dny od 22. 4. do 30. 4.
Pokud se přijímací zkouška nekoná, zveřejňují se v tuto dobu výsledky.
školní přijímací zkoušky – termíny jsou zveřejněny v kritériích přijímacího řízení na konkrétní školu,
přesný den obdrží uchazeč v pozvánce k přijímacímu řízení
přesné termíny JPZ na: https://www.cermat.cz
PŘIHLÁŠKY
ke stažení: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-

prihlasek-na-ss
1. kolo – možné podat pouze 2 přihlášky
2. a další kola – počet přihlášek není omezen

PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁN Í NA SŠ
Pokud je uchazeč přijat, má 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků na to, aby na SŠ odeslal nebo odevzdal
vyplněný zápisový lístek. Přijatým uchazečům se neposílá žádné rozhodnutí poštou.

UŽI T EČ N É OD K AZ Y:
http://www.inkluzivniskola.cz/prijimaci-rizeni-na-ss
https://prijimacky.cermat.cz/
Školská poradenská zařízení (ŠPZ)
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NEPŘIJETÍ KE VZDĚLÁV ÁNÍ NA SŠ
Jestliže nebyl uchazeč přijat, může podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí
na SŠ.
Pokud školy zjistí, že mají po 1. kole ještě volná místa, mohou vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení (případně i
další kola) na obory, kde nebyla naplněna kapacita. Kritéria pro další kola se mohou lišit.

poradenstvi@meta-ops.cz

V Ý SL E D K Y P Ř I J Í M A C Í H O Ř Í Z E NÍ
Výsledky JPZ dostávají školy od Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT) do konce dubna. Do 2
pracovních dnů ředitelé škol zveřejní pořadí uchazečů na základě dosažených výsledků na webových stránkách
školy a na nástěnce v budově školy pod registračním číslem uchazeče, které dostal přiděleno v dopise ze střední
školy.
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Ú L E V Y U P Ř I J Í M A C Í H O Ř Í Z E NÍ
Žáci, kteří ukončili předchozí vzdělání mimo Českou republiku, mají právo podat žádost o prominutí přijímací
zkoušky z českého jazyka (týká se to jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury i případné školní
přijímací zkoušky). Ředitel školy si v takovém případě ověří znalost českého jazyka pohovorem.
Uchazeči s odlišným mateřským jazykem mají nárok na další úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k
přihlášce na SŠ doloží písemné doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) pro uzpůsobení přijímacích
zkoušek. To může obnášet prodloužení času na vypracování písemné zkoušky nebo využití kompenzačních
pomůcek (např. překladový slovník).

3.1

ZŠ

SŠ

中学（SŠ）入学考试
完成了义务教育，学生可以在中学继续学习（捷克中学相当于中国的高中或初中和高中合并的，看种类
有四年制、六年制、八年制等种类）。
中学入学考试根据中学的种类有区别。如果学校的入学考试的一部分是才能考试（如艺术、体育等中学
），提出第一轮入学考试报名单的期限到 11 月 30 日为止（最多两张报名单），其他中学提出第一轮入
学考试报名单的期限均到 3 月 1 日为止（最多两张报名单）。
在以中学毕业考试毕业的中学，学生要通过数学、捷克语和文学统一入学考试（JPZ）。统一入学考试，
每个考生只能考两次。在每一个中学，更好的成绩就会算。
有些学校也会多加上安排所谓本校入学考试，如外语、强健体制或手巧等考试。
重要的期限:
中学网页上发表入学考试标准: 到 1 月 31 日（各中学专业录取的条件，比如医生开的证明等）
提出报名单的期限，第一轮: 需要才能考试的专业(（舞蹈、戏剧、音乐、美术专业、体育中学）
到 11 月 30 日
- 其他中学提出报名单的期限到 3 月 1 日
入学考试
- 四年的专业（以中学毕业考试毕业的专业）: 捷克语和数学统一的入学考试，4 月 12 日至 4 月 28
日的工作日
- 3 年的学艺专业（学完拿到学徒的满师证书）: 4 月 22 日至 4 月 30 日的工作日
假如没有入学考试，当时发表成绩。
本校入学考试的日期: 在具体学校的网站上和入学考试标准同时发表其日期。考生在入学考试的邀
请函中收到本校入学考试的具体日期和时间
入学统一考试的准确日期请参见 https://www.cermat.cz
入学考试报名单
下 载 ：
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-
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prihlasek-na-ss
第一轮： 只能提出两张报名单
第二和其他轮 ：报名单的数量无限
入学考试的减轻
在捷克共和国之外完成之前教育的学生有权申请捷克语入学考试的免考（这个涉及到捷克语和文学的统
一入学考试或可能的本校入学考试的部分）。在这种情况下，校长通过与学生进行谈话的方式验证其捷
克语水平。
如果不同母语的考生与入学考试报名单同时提出教育咨询机构（ŠPZ）的调整入学考试的书面建议，考生
有资格获得入学考试条件的进一步减轻。这会包括延长笔试的时间或利用补充教具（如双语词典）。
入学考试的结果
每年四月底之前学校都会收到来自调查教学（CERMAT）的统一入学考试结果。两个工作日内，中学校长
在学校的网页上和学校门口广告栏上宣布基于考试成绩的考生顺序。每个考生在中学之前来的信中收到
了自己的注册号，学校用这个注册号宣布他/她的成绩。
考生被中学录取
如果考生被录取，宣布成绩 10 个工作日内要给中学用邮寄或本人送过去的方式提交填好的注册单。学校
不会给被录取的考生邮寄任何有关其决定的通知。
考生被中学未录取
如果考生未被录取，收到了中学未被录取的决定通知心，3 个工作日内他/她可以提出上诉。
要是学校发现第一轮后还有空位置，就可以为未满学生人数的专业宣布入学考试的第二轮（或进一步的
其他论），进一步轮的标准不一定相同。

有用的链接:
http://www.inkluzivniskola.cz/prijimaci-rizeni-na-ss
https://prijimacky.cermat.cz/
教学咨询机构(ŠPZ)

