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Přijímací řízení
pro školní rok 2017/2018
http://www.szes-la.cz

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
• Uchazeči, kteří podají přihlášku v 1. kole, budou konat jednotné testy
z českého jazyka a matematiky
• Testování bude realizováno ve dvou řádných termínech dle pořadí
škol na přihlášce:

1. Řádný termín

2. Řádný termín

12. 4. 2017

19. 4. 2017

1. Náhradní termín

2. Náhradní termín

11. 5. 2017

12. 5. 2017

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU
• na přihlášce může uchazeč uvést 2 školy, na které se hlásí
• stejně vyplněnou přihlášku (zachová pořadí škol) zašle
vyplněnou a podepsanou na obě školy
• první škola v pořadí pozve uchazeče k 1. řádnému termínu
testů (12. 4.)
• druhá škola v pořadí pozve uchazeče k 2. řádnému termínu
testů (19. 4.)

• součástí přihlášky je na obor agropodnikání i veterinářství
lékařské potvrzení
• na přihlášce je nutné vyplnit požadovaný studijní obor + směr

• termín odevzdání přihlášky je 1. březen 2017

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ
• Doba trvání testu z ČJ = 60 min
• Doba trvání testu z MAT= 70 min
• Žákům se zdravotním postižením a znevýhodněním
může ředitel školy prodloužit dobu na vypracování testů na
základě posudku školského poradenského zařízení, který
uchazeč doloží k přihlášce
• Povolené pomůcky: modře či černě píšící propiska, pro
matematiku – rýsovací pomůcky (tabulky a kalkulátor
nejsou povoleny)
• Ilustrační testy přijímacího řízení jsou zveřejněny na
www.cermat.cz

HODNOCENÍ UCHAZEČŮ V RÁMCI PŘIJÍMACÍHO
ŘÍZENÍ
- STANOVENÉ ŘEDITELEM ŠKOLY
 Hodnocení výsledků z jednotného testování PZ - max. 100 bodů

• podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby v testech dosáhl
nenulový počet bodů v každém z testů a získání alespoň 20 bodů v součtu z
obou testů
• pokud uchazeč koná jednotnou zkoušku dvakrát, do hodnocení přijímacího
řízení se mu započte lepší výsledek z každého testu
 Hodnocení výsledků vzdělávání na základní škole
• průměrný prospěch ze všech předmětů v 1. pol. posl. ročníku (do hodnocení se
nezapočítává hodnocení z chování a nepovinných předmětů)
• prospěch z profilových předmětů (český jazyk, cizí jazyk, matematika,
přírodopis, chemie)

 Hodnocení dalších
vědomosti a zájmy

skutečností

osvědčujících

vhodné

schopnosti,

• účast v přírodovědných soutěžích alespoň regionálního rozsahu
• aktivní zařazení v klubech nebo sdruženích profesního zaměření (jezdecké,
chovatelské,…)

CELKOVÉ HODNOCENÍ UCHAZEČŮ V RÁMCI
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

• v případě, že počet uchazečů bude vyšší, než počet
volných míst o přijetí rozhodne celkový počet získaných
bodů
• při rovnosti celkového počtu získaných bodů rozhodne o
pořadí uchazečů počet bodů získaných z výsledků
hodnocení na ZŠ (1. průměr, 2. předměty)
• výsledky budou zveřejněny nejdříve 22. 4. 2017

DORUČOVÁNÍ ROZHODNUTÍ

• rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu
uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem
řízení u každého uchazeče
• není nutné doručovat písemně
• rozhodnutí o nepřijetí se doručuje do vlastních rukou

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

• zápisový lístek je nutno odevzdat nejpozději do 10
pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí
• zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou,
výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový
lístek ve škole, na kterou byl přijat na odvolání

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU
ŘÍZENÍ

• www.szes-la.cz
• www.klickevzdelani.cz

• www.msmt.cz
• www.cermat.cz

