ZMĚNY V KRITÉRIÍCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
5. ledna 2021 oznámilo MŠMT opatření o úpravách v rámci přijímacího řízení na
střední školy (https://www.msmt.cz/ministerst , https://www.msmt.cz/file/54685/ ).
V platnosti zůstává, že ředitelé středních škol musí nejpozději do 31. ledna 2021
vyhlásit kritéria přijímacího řízení.
I v případě, že tato kritéria oznámil ředitel na některé škole již dříve (podle
původních/starých pravidel), má nyní možnost je ještě do 31. ledna změnit. Proto si,
prosím, na stránkách školy nebo e-mailovým dotazem znovu ověřte, jaká jsou
aktuální kritéria na vámi vybraných školách.
MOŽNÉ ZMĚNY V KRITÉRIÍCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
 Obě školy, na které se žák hlásí, mají pouze jednotnou přijímací zkoušku
CERMAT V takovém případě jednotnou přijímací zkoušku absolvuje žák ve dvou řádných
termínech – 12. 4. na jedné a 13. 4. na druhé škole = na každý předmět máte tedy „dva pokusy”. Platí, že
se započítávají a sčítají body toho testu, ve kterém má žák lepší výsledek.

 Jedna škola má jednotnou zkoušku CERMAT a druhá škola má školní
zkoušku Žák absolvuje jednotnou přijímací zkoušku ve dvou řádných termínech – 12. 4. a 13. 4.,
vždy ale na stejné škole (té, která pořádá jednotnou zkoušku CERMAT) = i v tomto případě má žák na
každý předmět „dva pokusy”.
Druhá škola, která má svoji školní zkoušku, musí tuto zkoušku provést v jiný den, než se konají zkoušky
jednotné (12. 4. a 13. 4.). K výsledkům zkoušky CERMAT tato škola nepřihlíží.

 Obě školy, kam se žák hlásí, mají svoji vlastní školní přijímací zkoušku
Školy s vlastní přijímací zkouškou ve zmíněném termínu oznámí, co bude jejich školní přijímací
zkoušku tvořit (např. test z ČJ, z angličtiny, z obecných studijních předpokladů atd.). K této zkoušce vás
školy opět pozvou. Zkouška se nebude konat ve dny, kdy se konají jednotné přijímací zkoušky
12. 4. a 13. 4..

 Jedna (nebo obě) škola má jak jednotnou zkoušku CERMAT , tak i vlastní
přijímací zkoušku Žák musí absolvovat JPZ i zkoušku školní (velmi pravděpodobně v ten samý
den).

Na tato rozhodnutí a oznámení mají školy čas do 31. 1. 2021!
MOŽNOST, ŽE ŠKOLA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ZCELA ZRUŠÍ
Škola může zrušit přijímací zkoušky až po termínu odevzdání přihlášek, tedy po
1.březnu 2021 a zároveň nejpozději do 8. března 2021. Ředitel dané školy se pro
tuto možnost může rozhodnou v případě, že se na školu přihlásí méně uchazečů, než
je počet přijímaných žáků.
Pokud se stane, že na jedné škole dojde ke zrušení jednotné zkoušky a na druhé škole má uchazeč konat jednotnou
zkoušku CERMAT, pak bude výjimečně konat jednotnou zkoušku pouze jednou = má jeden pokus (na té škole, která
CERMAT zkoušky pořádá). Důvodem je to, že přijetí na školu, která zkoušky zrušila, má již jisté, z čehož se usuzuje,
že není potřeba, aby měl možnost dvou pokusů.

