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V rámci volby povolání 

 žáci absolvovali Besedu na Úřadu práce 

 žáci navštívili Burzu středních škol Nymburk 2019 

 žáci v rámci hodin ČSP absolvují různé testy k 
sebepoznání vlastních schopností a dovedností 

 žáci jsou o hodinách ČSP informováni o způsobu 
vyplňování přihlášek a zápisových lístků na SŠ 

 mají možnost konzultace s kariérovým poradcem(JÁ) 

 

 

  to všechno jim pomáhá při volbě střední školy 

 



Žáci vybírají:  

 Střední odborné školy s maturitní zkouškou – 4 leté 

 Gymnázia – 4 letá 

 Střední odborná učiliště – 3 letá – nedělají se 
povinné přijímací zkoušky z Čj a M 

 

 SŠ s talentovou zkouškou – Umělecké školy,  
Konzervatoře a Sportovní gymnázia – přihlášky do 
30. listopadu 2019 



Přihlášky ke vzdělávání na SŠ 

 uchazeč může do 1. kola přijímacího řízení podat dvě 
přihlášky 

 Termín odevzdání: 1. března 2020 

 přihlášku odevzdává žák nebo zákonný zástupce 

 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) 

 



Průběh vyplňování a odevzdávání 
přihlášek na SŠ 
 30. ledna – žáci obdrží přihlášku na SŠ a zápisový 

lístek společně s vysvědčením 

 Přihlášku na SŠ si minimálně 2x zkopírují 

 Přihlášku společně se zákonným zástupcem vyplní 

 2 vyplněné přihlášky žák donese výchovnému 
poradci, který obstará razítko ŘŠ a přihlášku žákovi 
vrátí 

 Je-li to potřeba, obstará si žák lékařské potvrzení 

 ŽÁK nebo jeho ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE doručí 
přihlášku na zvolené SŠ 



ANO v případě vedení 
v PPP  

Bude již 
vyplněno.  

Vyplňte: celou adresu,  
kód a název oboru   

Nic neškrtáme 
Nepíšeme datum 
státních zkoušek 

Potvrzení PLP(nutno 
zjistit) 



Školní kola olympiád 
aj. 



Jednotné přijímací zkoušky 
 Jednotné přijímací zkoušky organizuje Centrum pro 

zjišťování výsledků vzdělávání = Centrum (Cermat) 

 Konají je všichni uchazeči, kteří se hlásí na 4letý obor 

 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky 

    úterý 14. dubna 2020 

 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky 

    středa 15. dubna 2020 

 

 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 

    13. května 2020 

 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 

    14. května 2020 

 



Nedostavení se na přijímací zkoušku ze 
závažných důvodů 

 Uchazeč, který se pro vážné důvody k přijímací 
zkoušce v určeném termínu nemůže dostavit, 
může nejpozději do 3 dnů po termínu 
stanoveném pro přijímací nebo talentovou 
zkoušku svoji neúčast řádně písemně 
omluvit řediteli školy (tím fakticky žádá o 
stanovení náhradního termínu pro její 
vykonání). 

 



Jednotné přijímací zkoušky 

 Centrum zveřejní výsledky prvního kola 
přijímacího řízení středním školám 28. 4. 2020 

 Následně (do 2 dnů) zveřejní střední školy výsledky 
přijímacího řízení 

 

 SOŠ – 3leté obory – bez přijímacích zkoušek 
(přijímá se na základě vysvědčení) - ředitel vydá 
rozhodnutí o přijetí v období od 22. do 30. dubna 
2020.  

 



Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke 
vzdělávání 

 ředitel školy stanoví pořadí uchazečů a zveřejní seznam 
přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům (zákonným 
zástupcům) odešle rozhodnutí o nepřijetí  

 rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se neodesílají, 
považují se za oznámená zveřejněním seznamu přijatých a 
nepřijatých uchazečů 

 dnem následujícím po dni zveřejnění seznamu začíná 
běžet přijatým uchazečům lhůta pro odevzdání 
zápisového lístku 



Zápisový lístek 
 

 vydává základní škola  žáci obdrží 30. 1. 2020 
společně s vysvědčením a přihláškou – PROSÍM 
ŘÁDNĚ USCHOVAT 

 zápisový lístek odevzdá uchazeč (zákonný 
zástupce) nejpozději do 10 pracovních dnů ode 
dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání 





Co v případě nepřijetí na SŠ? 

 

 možnost podání odvolání  

 

 podává se řediteli střední školy nejpozději do 3 
pracovních dnů od oznámení o nepřijetí 

 



Další kola přijímacího řízení 

 počet kol přijímacího řízení není omezen  zcela 
v režii střední školy 

 možno podat neomezené množství přihlášek – 
na každou přihlášku se vyplní jen jedna škola 



Shrnutí: Co by měl zajistit zákonný 
zástupce žáka? 

 Vybrat se svým dítětem 2 vhodné střední školy nebo 
učiliště  

 Zjistit si všechny potřebné informace o podmínkách 
přijetí na vybrané SŠ 

 - Konají se na SŠ školní přijímací  zkoušky? 

 - Je na přihlášku potřeba potvrzení lékaře? 

 - Jaká jsou kritéria přijetí, na co škola klade důraz? 

 Vyplnit přihlášku (+nechat potvrdit ŘŠ) 

 Doručit přihlášku na vybrané střední školy do 

    1. března 2020 



Hotelová škola Poděbrady 
 Kritéria přijímacího řízení: 

 studijní průměr z konce osmé třídy: 20 %, 

 studijní průměr z pololetí deváté třídy: 20 %, 

 výsledek jednotného testu z českého jazyka: 50 %, 

 výsledek jednotného testu z matematiky: 10 %. 

  požadují potvrzení lékaře 

  Přijmou 120 uchazečů 

  školní přijímací zkoušky nejsou 



SOŠ A SOU NYMBURK – 4leté obory 
 Průměrný prospěch – max. 100 bodů  

v 1. pololetí 8. ročníku – 1,00 – 30 bodů; 3,50 – 0 bodů  
ve 2. pololetí 8. ročníku - 1,00 – 30 bodů; 3,50 – 0 bodů  
v 1. pololetí 9. ročníku - 1,00 – 40 bodů; 3,50 – 0 bodů  
  
Jednotná přijímací zkouška – max. 100 bodů  
český jazyk a literatura – 50 bodů, matematika 50 bodů)  

 školní přijímací zkoušky nejsou 

 potvrzení lékaře obor Elektrotechnika ANO      

                (přijmou 30 uchazečů) 

            obor Ekonomika a podnikání NE  

            (přijmou 30 uchazečů) 



Střední zdravotnická škola 
Nymburk 

 prospěch ze ZŠ se podílí na celkovém hodnocení 
přijímacího řízení 40 %, jednotné přijímací zkoušky 
se na celkovém hodnocení přijímacího řízení podílí 60 % 

 

 Na všechny obory je potřeba povinná lékařská prohlídka 

 Uchazeč o obor Zdravotnický asistent absolvuje školní 
přijímací zkoušku (16. dubna) 

   



Důležité odkazy 
 www.zs-komenskeho.cz 

 www.atlasskolstvi.cz 

 http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-
vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore 

 www.cermat.cz 

 www.infoabsolvent.cz 
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