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Vše o zkouškách na naší škole 
 

Vážení uchazeči, vzhledem k tomu, že ze zkušeností víme, že mnozí z vás nemají jasno v otázkách přijímacích zkoušek, 
termínech, parametrech a podobně, rozhodli jsme se touto cestou vám stručně připomenout základní fakta. To 
proto, abyste byli informováni a připraveni na události, které budou následovat po sobě v procesu příjímacího řízení.  
 

1. Za prvé je nutné sdělit, že uchazeč musí absolvovat všechny části přijímacích zkoušek, a to jak jednotných, tak 
školních, pokud je škola vyhlásí. Naše škola již několik let po sobě školní příjímací zkoušku vyhlašuje a zároveň 
zajišťuje i nadstandardní přípravu na tuto zkoušku. 

2. Jednotná zkouška (JZ) je daná zákonem a řídí ji stát. Jedná se o zkoušku z matematiky a jazyka českého. 
Absolvovat ji musíte minimálně jednou /1. pokus/ nebo můžete i dvakrát. Pokud máte přihlášky dvě, máte až dva 
pokusy. První na škole, kterou máte na 1. místě, druhý na škole, která je na druhém místě. Pokud máte dvě 
přihlášky na naší škole, můžete jít na JZ dvakrát u nás. Můžete ale využít jen jeden pokus z těchto dvou. To je na 
vás. Pokud absolvujete pokusy dva, do hodnocení se vám započítává lepší výsledek. Pozvánku vám zašleme 
hromadnou korespondencí Cermatu cca v posledním březnovém týdnu. 

3. a) školní příjímací zkouška (TVZ) je u nás tradiční součástí zkoušek. Tuto zkoušku konáte jen jednou, s možností 
termínového výběru. Letos budete v rámci školní zkoušky konat tradičně v části první písemný test, kde si 
vyzkoušíte úroveň vašich všeobecných znalostí (TVZ). Písemný test má 30 otázek a každá otázka má hodnotu 
jednoho bodu. Maximální zisk tedy činí 30 bodů. Nemusíte mít ale obavy, že vás necháme bez pomoci. Jako vždy 
jsme připravili pro naše uchazeče modelové zkušební testování z pohodlí domova online, které vám může 
významně pomoci v přípravě na tento test. Všem, co podají předběžnou přihlášku, nebo pak oficiální přihlášku, 
zašleme přístupová data, což vám poskytuje komfortní přístup a testování pro kvalitní přípravu.  

3  b) školní příjímací zkouška (P) obsahuje ještě doplňkovou druhou část, která představuje krátký tematický 
pohovor uchazeče před dvojčlennou komisí, jenž je složená z učitelů školy. Nehledejte v tomto nic složitého a 
děsivého. Již 2x jsme tento pohovor s velkým úspěchem u uchazečů praktikovali, přičemž dopředu znáte okruhy 
otázek. V rámci přípravných seminářů vám i zde poradíme jak na to, takže buďte v pohodě a netřeba zbytečně 
panikařit. Bylo pravidlem, že se nakonec pohovor stal nejpopulárnější části školní příjímací zkoušky. I zde máte ale 
únikovou cestu. Pokud pohovor odmítnete, nevyjdete zcela bodově naprázdno - více kritéria. Pozvánku na ŠPZ 
vám zašleme podle termínového kalendáře zkoušek. 

4. Termín školní příjímací zkoušek: Mnozí z vás zapomínají na přihlášku uvést termín školní zkoušky, což nám 
přidává práci a vám to může přinést komplikace. Naprostá většina uchazečů má většinou uveden první termín, 
tedy 17. dubna 2022. Druhý termín středa 19. 4. bude sloužit pomyslně pro případ, kdy byste se nemohli na první 
termín dostavit, nebo měli u nás 2 přihlášky a chtěli využít oba termíny. Vše budete mít popsáno v pozvánce na 
školní příjímací zkoušku.  

5. Upozornění 1 - mnozí z vás zapomínají, že důležitou součástí celkového bodového zisku je i část bodů (max. 20), 
které lze získat za prospěch z posledního vzdělávání. Proto si velmi pozorně prostudujte ještě jednou kritéria pro 
přijetí a všechny ostatní soubory tak, ať jste plně informováni a nejste pak překvapeni. 

6. Závěrečné upozornění - sledujte pravidelně naše webové stránky a především všechny odkazy, které se zaměřují 
na příjímací řízení. Naleznete je již nyní a postupně budou přibývat další, jak půjde čas v menu v oddílu 
INFORMACE PRO UCHAZEČE 

 
 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte kdykoli ŘŠ        (777 900 010)      reditel@ssinfotech.cz 
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