
Přijímací řízení 
ve školním roce 2014/2015 

Krajský úřad Pardubického kraje 

odbor školství a kultury 

oddělení organizační a vzdělávání 



Pilotní ověřování organizace  
přijímacího řízení 

• MŠMT vyhlásilo 30. července 2014 pilotní ověřování organizace 

přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím 

centrálně zadávaných jednotných testů 

• ověřování je určeno pro uchazeče, kteří podají ve šk. roce 

2014/2015 přihlášku ke střednímu vzdělávání v 1. kole přijímacího 

řízení do 1. ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou  

• ověřování se netýká nástavbového studia, zkráceného studia a 

oborů s jinou než denní formou vzdělávání 

• výjimkou jsou také obory vzdělání s talentovou zkouškou – obory 

skupiny 82 Umění a užité umění a obor Gymnázium se sportovní 

přípravou 
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Pilotní ověřování organizace  
přijímacího řízení 

• v rámci ověřování budou uchazeči konat jednotné testy  

 z českého jazyka a z matematiky; výsledky testů budou využity 

 k hodnocení uchazeče v rámci přijímacího řízení  

• přijímací řízení může i nadále obsahovat další zkoušky k ověření 

vědomostí, dovedností nebo schopností uchazečů podle kritérií 

určených ředitelem střední školy 

• realizací ověřování upraveného systému přijímacího řízení ke 

vzdělávání je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků 

vzdělávání (Cermat) 
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Pilotní ověřování organizace  
přijímacího řízení 

• ověřování je pro střední školy do doby nové právní úpravy novelou 

školského zákona dobrovolné a bude se konat ve středních školách, 

které se krajským úřadům přihlásí do 15. října 2014 

• seznam zapojených středních škol (včetně oborů vzdělání) v rámci 

České republiky zveřejní Cermat v listopadu 2014 

• v Pardubickém kraji se do pilotního ověřování zapojí: 

– všechny krajem zřizované střední školy s maturitními obory 

vzdělání  

– EDUCAnet Pardubice – Střední odborná škola, s.r.o. 

– Střední škola obchodní a služeb SČMSD Polička s. r. o.  

– Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči 
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Termíny zkoušek  
v rámci pilotního ověřování 

• přijímací zkoušky v rámci pilotního ověřování se uskuteční 

v jednom řádném termínu, odlišně pro uchazeče o čtyřleté 

vzdělávání a pro uchazeče o šestileté a osmileté vzdělávání,  

a v jednom náhradním termínu 

• výsledky testů uchazeče obdrží od Cermatu také škola uvedená 

v přihlášce na druhém místě (bude-li do ověřování zapojena) 
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Studium 
Řádný termín 

testů  

Náhradní termín 

testů 

Čtyřleté 15. 4. 2015 14. 5. 2015 

Šestileté a osmileté 16. 4. 2015 14. 5. 2015 



Nové formuláře přihlášek ke studiu 



Přihlašování ke vzdělávání 

• uchazeč může do 1. kola přijímacího řízení do denní formy 

vzdělávání ve střední škole podat dvě přihlášky,  

 a to do 15. března 2015 (resp. do 30. listopadu) 

• nové formuláře přihlášek se použijí pro všechny obory středního 

vzdělání bez ohledu na to, zda se v rámci přijímacího řízení do 

těchto oborů konají nebo nekonají centrálně zadávané jednotné 

přijímací zkoušky 

• pokud se uchazeč hlásí na dvě střední školy (popř. dva různé obory 

vzdělání na téže škole), na přihlášce uvede obě školy (popř. 

obory) v pořadí podle svojí preference, toto pořadí však není  

 z hlediska odevzdání zápisového lístku závazné 
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Přihlašování ke vzdělávání 

• vyplněné přihlášky odevzdá uchazeč na obě střední školy, na které 

se hlásí; na obou přihláškách uchazeč dodrží stejné pořadí 

středních škol (oborů vzdělání) 

• pokud se uchazeč hlásí na dva různé obory vzdělání na téže škole, 

odevzdá řediteli této školy také dvě přihlášky (i když jsou identické)  

• jednotné testy koná uchazeč ve škole uvedené v přihlášce  

 na prvním místě; v případě, že škola na prvním místě není 

do  ověřování přihlášena, koná testy ve škole uvedené na druhém 

místě (pokud je do ověřování zapojena), a to v řádném termínu 

• v dalších kolech přijímacího řízení vyplní uchazeč na přihlášce 

pouze jednu střední školu (resp. jeden obor vzdělání), počet 

přihlášek není v dalších kolech omezen 
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Specifikace jednotných zkoušek 

Český jazyk 
 
• v testu budou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené, uzavřené 

úlohy budou úlohy s výběrem odpovědi ze 4 alternativ, úlohy 

přiřazovací, uspořádací a svazky dichotomických úloh  

• povolené pomůcky – modře či černě píšící propisovací tužka  

• časový limit konání testu je 60 min  

• celkový maximální počet bodů je 50 

• chybné odpovědi nebudou penalizovány 
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Specifikace jednotných zkoušek 

Matematika 

• v testu budou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené, v některých 

otevřených úlohách (včetně úloh z konstrukční geometrie) bude 

požadován a hodnocen i postup řešení, uzavřené úlohy budou 

úlohy s výběrem odpovědi z 5 alternativ, svazky dichotomických 

úloh, případně přiřazovací úlohy  

• povolené pomůcky – rýsovací potřeby, modře či černě píšící 

propisovací tužka; kalkulačka a tabulky nejsou povoleny  

• časový limit konání testu je 60 min  

• celkový maximální počet bodů je 50 

• chybné odpovědi nebudou penalizovány 
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Specifikace jednotných zkoušek 

• testování proběhne metodou tužka – papír 

• pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami nebudou 

připravována modifikovaná zadání, o prodloužení času na 

vykonání testu pro tyto uchazeče rozhodne ředitel školy  

 na základě posudku školského poradenského zařízení (posudek 

žák doloží k přihlášce ke vzdělávání)  

• Cermat zveřejnil ukázku typových úloh pro uchazeče o čtyřleté 

obory vzdělání, typové úlohy pro uchazeče o osmiletá gymnázia 

budou zveřejněny během listopadu 
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Specifikace jednotných zkoušek 

• Cermat zpřístupní středním školám 31. ledna 2015 ilustrační testy 

včetně kompletní testové dokumentace v elektronické podobě  

• střední školy mohou v týdnu od 2. do 6. února 2015 zorganizovat 

pro uchazeče přijímací zkoušky nanečisto 

• přijímací zkoušky nanečisto proběhnou v uvedeném termínu ve 

všech gymnáziích zřizovaných Pardubickým krajem 
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Výsledky jednotných zkoušek 

• Cermat dodá výsledky jednotných testů středním školám  

 do 20. dubna 2015 do 24.00 pro řádný termín testů a  

 18. května 2015 do 24.00 pro náhradní termín testů  

• ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů 

nejdříve 22. dubna 2015 

• způsob vyhlašování výsledků přijímacího řízení, odvolávání se 

proti rozhodnutí ředitele školy a odevzdávání zápisových lístků 

se nemění 

• na základě údajů z přihlášek zpracuje Cermat do 27. 6. 2015 

také zprávu s informacemi o výsledcích žáků pro základní školy 
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Hodnocení uchazečů  
v rámci 1. kola přijímacího řízení 

• způsob hodnocení uchazečů stanoví ředitel střední školy v rámci 

kritérií vyhlašovaných do 31. ledna 2015 

• uchazeči budou hodnoceni na základě: 

– výsledků dosažených v jednotných testech (hranice 

úspěšnosti nebude s největší pravděpodobností centrálně 

stanovena) 

– hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání 

– výsledku talentové zkoušky (bude-li stanovena) 

– dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, 

vědomosti a zájmy uchazeče 
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Hodnocení uchazečů  
v rámci 1. kola přijímacího řízení 

• ředitelé gymnázií zřizovaných Pardubickým krajem se shodli na 

hranici potřebné pro přijetí uchazeče ke studiu ve čtyřletém a 

osmiletém gymnáziu 

• podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby v součtu 

bodů z obou testů dosáhl následující minimální hranice: 

– obor vzdělání Gymnázium 4leté – min. 20 bodů ze 100 

možných 

– obor vzdělání Gymnázium 8leté – min. 20 bodů ze 100 

možných 
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Další kola přijímacího řízení 

• v dalších kolech přijímacího řízení nebudou uchazeči konat 

jednotné přijímací zkoušky 

• způsob hodnocení uchazečů v dalších kolech přijímacího řízení 

stanoví ředitel střední školy 

• Pardubický kraj doporučí ředitelům středních škol nezohledňovat 

výsledky jednotných testů z 1. kola přijímacího řízení v dalších 

kolech 
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Informace k přijímacímu řízení 

• informace k přijímacímu řízení jsou průběžně zveřejňovány na 

Školském portálu Pardubického kraje (www.klickevzdelani.cz), na 

stránkách Pardubického kraje, MŠMT (www.msmt.cz) a Cermatu 

(www.cermat.cz) 
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http://www.klickevzdelani.cz/Managementškol/Ředitelna/PřijímacířízenínaSŠ.aspx
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html


Děkuji Vám za pozornost 


