Přijímací řízení ve školním roce
2020/2021
Obecné informace o průběhu
přijímacího řízení

Přihlášky

● 1. kolo přijímacího řízení
● 1 až 2 přihlášky ke studiu (shodně obě přihlášky)
● Pořadí škol určuje termín testů
● Podává zákonný zástupce uchazeče nebo uchazeč
řediteli SŠ
● ZŠ na přihláškách potvrzuje prospěch žáka (nejprve
kopie, poté podpisy)
● Nevyžadujeme potvrzení od lékaře
● Termín pro podání přihlášky do 1. března 2020
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Přihláška
● Formulář přihlášky - nový vzor (od roku 2020/21)
Na stránkách školy www.goaml.cz v sekci Uchazeč
– Jednotná zkouška
ano
– Uchazeč dělá zkoušku na obou školách, počítá se lepší
výsledek
●

Druhé a další kola přijímacího řízení - neomezený počet přihlášek (vyhlašuje
škola dle naplnění kapacity oborů)

● Účastní se pouze nepřijatí uchazeči v 1. kole PŘ
● Na přihlášce se vyplňuje vždy jen 1 škola
● Kritéria pro další kola vycházejí z kritérií 1. kola
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Kritéria pro přijetí na střední školu
● vyhlášení podmínek pro přijetí do 31. 1. 2021
https://www.goaml.cz/domu/uchazec/obecne-informaceo-prijimacim-rizeni/

● Z předchozích let škola využívá kombinaci
kritérií a to
• výsledků ze ZŠ (průměr z vybraných předmětů) –
požadavek na známky lepší než dostatečné
• PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (Ma, Čj)
• úspěchy talentovaných žáků (diplomy)
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JPZ
● Jednotná Přijímací Zkouška
http://www.cermat.cz
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Termín přijímacích zkoušek
obory 4G, OA (uchazeči z 9.tříd)
1. řádný termín
12. 4. 2021 pondělí
2. řádný termín
13. 4. 2021 úterý
obor 8G (uchazeči z 5. tříd)
1. řádný termín
14. 4. 2021 středa
2. řádný termín
15. 4. 2021 čtvrtek
1. náhradní termín
2. náhradní termín

•
•

12. 5. 2021
13. 5. 2021

Termín NEUVÁDÍTE na přihlášce, uvede se jen JEDNOTNÁ ZKOUŠKA
Náhradní termín lze využít pouze z velmi závažných důvodů
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Doba mezi podáním přihlášky a
zkouškou
● Nejpozději 14 dnů před termínem zkoušky
– Pozvánka
•
•
•
•

KÓD ŽÁKA (= identifikátor uchazeče)
DATUM KONÁNÍ
ČAS ZAHÁJENÍ
MÍSTO ZKOUŠKY

● Na zkoušku s sebou pozvánku = identifikace
uchazeče
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Přijímací zkoušky
▪ Český jazyk a literatura
▪ Matematika
• Vzorové testy (webové stránky CERMAT nebo GOAML)

– Maximální počet 50 bodů v každém testu
– Body se neodečítají
– Odpovědi
• výběr ze 4 (popř. 5) alternativ (tzv. úlohy multiple-choice),
úlohy přiřazovací, uspořádací a svazky dichotomických úloh

– Časové rozmezí 1 testu
před testem: 15 min Test: 60 minut/ 70 minut po testu: 10 min

– Zadání – testový sešit a záznamový arch
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Přijímací zkoušky NANEČISTO
Proč?
nové prostředí
způsob kladení otázek
způsob záznamu odpovědí
Cena: 400,- Kč

sekce Uchazeč
bude zveřejněno 4. 1. 2021

Přihlášení: www.goaml.cz

- termín testů 23. ledna 2021 v 8:30
Opravené testy – emailem do 31. 1. 2021
Výsledky testů – informace dle aktuálně zveřejněných
podkladů od společnosti CERMAT
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Kurz matematiky (uchazeči z 9.roč)
● pouze pro žáky z 9. tříd, kteří podali alespoň

●
●
●
●
●

1 přihlášku na GOAML
6 dvouhodinových lekcí
každý pátek od 14:00 do 15:30
Termíny:
19. 2., 26. 2., 12. 3., 19. 3., 26. 3., 9. 4. 2021
Realizováno zdarma
(finanční podpora z projektu iKAP 2 Goaml)
Přihlášky (online formulář pouze pro uchazeče,
kteří podají přihlášku – zveřejněno v lednu 2021)
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Náplň kurzu matematiky
● informace o průběhu, organizaci a podmínkách
●
●
●

●
●

přijímacích zkoušek
procvičování modelových úkolů, cvičných testů a
příkladů zaměřených na úspěšné zvládnutí příjímacích
zkoušek
tipy, jak řešit různé typy otázek a příkladů, které jsou
součástí přijímacích zkoušek z matematiky
záludné otázky, se kterými se nesetkáte při klasické
výuce, ale jsou u přijímaček
rozděleni do skupin asi po 10 žácích (efektivita výuky)
studijní a doplňující materiály zdarma
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