
 

 

Přijímačky do maturitního oboru  
 

Jednotná přijímací zkouška povinně  
Pokud se hlásíš do maturitního oboru, budeš muset vykonat jednotnou zkoušku formou 

písemných testů.  

Testy se skládají z českého jazyka a literatury a matematiky. Nepřipravuje je škola, ale 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání a budou i centrálně vyhodnocovány.  

Výhoda jednotných zkoušek: když využiješ možnosti podat dvě přihlášky a zkoušku tedy 

vykonáš dvakrát, do hodnocení se ti vždy započítá lepší výsledek.  

 

První kolo přijímacího řízení  
Ve stanoveném období pro první kolo projdeš jednotnou přijímací zkouškou. Pokud budou 

vyhlášena další kola přijímacího řízení, jednotná přijímací zkouška se již nekoná.  

Pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy můžeš podat 2 přihlášky ke studiu na dvě 

střední školy nebo na jednu střední školu na dva různé obory.  

Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné! Obě přihlášky musí být podepsány 

zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem a potvrzeny základní školou.  

Na přihlášce ke studiu maturitních oborů uveď čitelně rodné číslo, platnou e-mailovou 

adresu a telefonní kontakt. Pro co největší jistotu a klid odevzdej přihlášku osobně – ještě 

ji na místě zkontrolujeme.  

Tiskopisy přihlášky obdržíš na ZŠ, lze je zakoupit v prodejnách SEVT, popř. stáhnout na 

internetové stránce naší školy www.jilova.cz.  

 

Přihlášky se podávají nejpozději do 1. března 2020 osobně na adrese školy nebo poštou 

na adresu Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace, Jílová 164/36g, 

639 00 Brno.  

Nezapomeň na potvrzení zdravotní způsobilosti na přihlášce či přiloženým lékařským 

posudkem. 

Další skutečnosti, které mohou ovlivnit přijímací řízení, je nutné doručit spolu s přihláškou. 

Jedná se zejména o doporučení ze školského poradenského zařízení, pokud jsi žákem 

se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Pokud k přihlášce nepřiložíš doporučení ze školského poradenského zařízení 

v originálu, nebudou ti uzpůsobeny podmínky u přijímací zkoušky.  

 

 

 

 



 

 

 

Dva pevné termíny pro jednotnou zkoušku stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy. Termíny pro její vykonání se řídí pořadím škol/oborů uvedených v 

přihlášce, tzn., ve škole, kterou uvedeš v přihlášce na prvním místě, budeš konat jednotnou 

zkoušku v prvním termínu. Druhý termín platí pro školu/obor ve druhém pořadí.  

 

První termín pro jednotnou 

zkoušku  

druhý termín pro  

jednotnou zkoušku  

platné pro  

14. 4. 2020 15. 4. 2020  4leté obory + nástavba 

 

Náhradní termíny 

 

 

13. a 14. .5.2020 

 

 

Kritéria přijímacího řízení – vyhlášení a hodnocení 
O kritériích, mimo jednotné přijímací zkoušky v prvním kole, které je dáno právními 

předpisy, rozhoduje ředitel školy 

Pro každý obor i v rámci jedné školy mohou být kritéria různě kombinována (např. celkový 

prospěch žáka za více období nebo jen z vybraných předmětů, úspěchy z vědomostních 

žákovských soutěží a olympiád aj.), stejně tak mohou být různě bodově hodnocena.  

Výjimkou je hodnocení jednotné přijímací zkoušky.  

Její výsledek se bude na celkovém hodnocení podílet nejméně 60 %.  

 

Jak to u zkoušek dopadlo  
Jakmile ředitel školy získá centrálně vyhodnocené výsledky jednotných testů, nejpozději do 

2 pracovních dnů ukončí celkové hodnocení uchazečů a neprodleně jej oznámí na úřední 

desce před vstupem do areálu školy a na internetové stránce školy www.jilova.cz.  

 

Výsledky (přijetí nebo nepřijetí ke studiu) se sdělují různými způsoby:  

Písemné oznámení dostaneš pouze při nepřijetí. Ještě je ale ve hře tvůj druhý výběr. Kdyby 

nevyšel ani ten, zkusíš to ve druhém kole přijímaček, kdy už jednotnou přijímací zkoušku 

konat nemusíš.  

 

Napoprvé to nevyšlo, co dál  

Rozhodnutí o přijetí nečekej písemně. Seznam přijatých uchazečů (uvedených pod 

přiděleným registračním číslem), jejich pořadí podle výsledků hodnocení a všechna 

hodnoticí kritéria budou zveřejněna ve škole na přístupném místě a na školním webu po 

dobu nejméně 15 dnů.  

 

Jestliže uspěješ v obou školách, je na tobě, kterou si vybereš.  

V případě nenaplnění předpokládaného počtu přijímaných uchazečů v jednotlivých 

oborech vzdělání v 1. kole přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy neprodleně 2. kolo 

přijímacího řízení. Termíny a kritéria dalších kol budou zveřejněny opět na úřední desce 

před vstupem do areálu školy a na internetové stránce školy www.jilova.cz.  



 

 

 

Přijetí a povinný zápis ke studiu  
Svůj zájem o studium potvrdíš tak, že řediteli střední školy odevzdáš zápisový lístek. Jde 

o povinný krok, který je nutné udělat nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění 

seznamu přijatých. Když lístek nepředáš, vzdáváš se svého práva přijetí, např. nastupuješ 

do druhé školy a lístek jsi odevzdal/a tam. Podání zápisového lístku se týká pouze denní 

formy vzdělávání.  

Jeden tiskopis zápisového lístku dostaneš ve své základní škole nejpozději do 15. března.  

Uchazeč, který není žákem základní školy (např. již studuje jinou střední školu, cizinec), získá 

zápisový lístek na krajském úřadě podle místa trvalého pobytu, případně sídla školy, na 

kterou se hlásí.  

Platný je pouze originál tiskopisu s příslušnými znaky. Při jeho ztrátě nebo poškození musíš 

požádat o vydání duplikátu instituci, od které jsi obdržel originál.  

Zapsaný uchazeč již své rozhodnutí nemůže změnit. Výjimkou je situace, kdy byl přijat do 

druhé školy na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek je mu vrácen 

po předložení výsledku odvolání a není rozhodující, ve kterém kole řízení úspěšné odvolání 

proběhlo. 

 


