TO DŮLEŽITÉ Z MŠMT OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
(z 5. ledna 2021)
CO ZŮSTÁVÁ NEZMĚNĚNO?
• Počet max. 2 přihlášek a termín odevzdání přihlášek zůstává 1. března 2021
• Ředitelé SŠ vyhlásí do 31. ledna 2021 kritéria přijímacího řízení
• Pokud již k dnešnímu dni rozhodnutí vydali “dle starých pravidel“, mohou toto
ještě do 31. ledna 2021změnit
• Škola musí vyhlásit přijímací zkoušky, a to buď:
o jen jednotné (CERMAT)
o jen školní
o kombinace jednotné i školní (poměr/váhu dvou zkoušek určuje škola)
JAKÁ SITUACE PRO VÁS MŮŽE NASTAT?
I. Obě školy, kam se hlásím, mají pouze jednotnou přijímací zkoušku z dílny
CERMATu:
Jednotnou zkoušku konáte ve dvou řádných termínech – 12. dubna na jedné škole,
13. dubna na druhé škole. Ředitelé školy vás na zkoušku včas pozvou, počítá se vám
lepší výsledek z každého testu, na každý předmět máte tedy “dva pokusy“. Vezme se
lepší výsledek z matematiky, lepší výsledek z českého jazyka, tyto body se sečtou a tvoří
vaše bodové skóre, na jehož základě škola rozhodne, zdali jste přijati, nebo ne.
II. Jedna škola má jednotnou CERMAT zkoušku, druhá škola má školní zkoušku:
Jednotnou zkoušku konáte ve dvou řádných termínech – 12. i 13. dubna, oba
“pokusy“ ale konáte na té škole, která k jednotné zkoušce přihlíží. Na tuto školu
budete pozváni dvakrát. Počítá se vám lepší výsledek z každého testu, na každý předmět
máte tedy “dva pokusy“. Vezme se lepší výsledek z matematiky, lepší výsledek
z českého jazyka, tyto body se sečtou a tvoří vaše bodové skóre, na jehož základě se tato
škola rozhodne, zdali jste přijati, nebo ne. Druhá škola se na výsledky vašich CERMAT
testů vůbec nedívá. Druhá škola vás pozve na svoji školní přijímací zkoušku, která se
koná v jiný den než zkoušky jednotné (12. + 13. dubna 2021).
III. Obě školy, kam se hlásím, mají svoji školní přijímací zkoušku:

V tomto případě se vás netýkají CERMAT testy, ale školy vám řeknou, co bude jejich
školní přijímací zkoušku tvořit – např. test z ČJ, z M, z AJ, z obecných studijních
předpokladů apod. K této zkoušce vás střední školy pozvou, zkouška se nebude konat ve
dny, kdy se konají jednotné přijímací zkoušky (tedy 12. + 13. dubna 2021).
IV. Škola, na kterou se hlásím, pořádá jednotnou CERMAT zkoušku i školní
zkoušku:
V tomto případě se vás týká scénář číslo 1, pouze obohacen o to, že ve stejný den, jako
se koná jednotná zkouška, budete dělat i zkoušku školní. Např.: Napíše si CERMAT test
z ČJ a M, poté si ještě stejný den napíšete školní zkoušku z AJ. Poměr/váhu jednotné a
školní zkoušky určuje škola.
A CO VYSVĚDČENÍ?
Součástí celkového bodového hodnocení uchazeče může být i vysvědčení ze základní
školy, kromě vysvědčení z 2. pololetí školního roku 2019/2020 (konec 8. třídy).
Váha tohoto vysvědčení může být libovolná dle rozhodnutí ředitele školy.
A CO MOŽNOST ZRUŠENÍ ZKOUŠEK ŠKOLOU?
Pokud se na školu přihlásí méně uchazečů, než škola nabízí míst, může škola po
odevzdání přihlášek, nejpozději však do 8. března, rozhodnout o zrušení přijímacích
zkoušek (jednotných i školních). Všichni uchazeči budou v tomto případě přijati.
Pokud takto dojde ke zrušení jednotné zkoušky na dané škole a na druhé škole má
uchazeč též konat jednotnou zkoušku, koná jednotnou zkoušku již jen jednou =
má 1 pokus. Je to proto, že na jednu školu byl automaticky přijat a 2 pokusy
“nepotřebuje“.
A JAK TO BUDE S VÝSLEDKY PŘIJÍMAČEK?
Výsledky přijímacího řízení budou jednotně vyhlášeny mezi 28. – 30. dubnem 2021.
Poté začnou běžet lhůty pro odevzdání zápisových lístků (do 10 pracovních dnů ode dne
oznámení rozhodnutí).

