
Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře ve školním
roce 2017/2018 pro školní rok 2018/2019 

Termíny  pro  přijímací  řízení  na  střední  školy  a  konzervatoře  pro  školní  rok
2017/2018  stanoví  školský  zákon  a  vyhláška  č.  671/2004  Sb.  (kterou  se  stanoví
podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách) ve
znění pozdějších předpisů. 

V prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně dvě přihlášky. 

Výsledky  přijímacího  řízení  ke  střednímu  vzdělávání  u  přijatých  uchazečů  se
vyhlašuji  formou  vydání  seznamu  přijatých  uchazečů  (do  3  pracovních  dnů  po
termínu  stanoveném  pro  přijímací  zkoušky,  v  případě,  že  se  přijímací  zkoušky
nekonají, se seznam vydá v prvním kole do 30. 4. a v dalších kolech bez zbytečného
odkladu). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Týká se i uchazečů
o  přijetí  do  prvního  ročníku  nižšího  stupně  šestiletého  a  osmiletého  gymnázia  i
uchazečů  podávajících  přihlášky  do  oborů  vzdělání  s  talentovou  zkouškou.  Na
základě žádosti lze uchazeči vydat potvrzení o přijetí. 

Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do
10 pracovních dnů. Zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné
než denní formy vzdělávání. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy
ředitel  školy zveřejní  seznam přijatých uchazečů,  den vyhlášení  se  do běhu lhůty
nezapočítává. 

Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním
rozhodnutí  písemně.  Vzít  zpět  zápisový  lístek  nově  školský  zákon  neumožňuje.
Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo
jeho odvolání úspěšné. 

Zápisový lístek u cizinců, kteří nejsou žáky ZŠ, vydává krajský úřad příslušný nejen
podle místa pobytu na území ČR, ale i případně podle sídla školy, kam se cizinec jako
uchazeč  hlásí,  pokud  na  území  ČR  nepobývá.  Zkracuje  se  konec  termínu  pro
přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení na dřívější období, termín konání
od 22. dubna do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání,  aby nebyl duplicitní s
termíny zkoušek společné části maturitní zkoušky. 

Umožňuje se, aby v nezbytných případech za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou
nebo uloženou ochrannou výchovou podal přihlášku a odevzdal zápisový lístek místo
zákonného zástupce ředitel  příslušného zařízení.  Další  informace jsou uvedeny na
stránkách MŠMT. Zdroj: MŠMT ČR 



Informace o státních přijímacích zkouškách CERMAT 

Základní informace o státních PZ 
Státní  přijímací  zkoušky na  střední  školy jsou organizovány Ministerstvem školství,  mládeže  a
tělovýchovy skrze svou agenturu CERMAT. Od loňského školního roku je předpokladem každého
uchazeče o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou podstoupit  didaktický test  z
českého jazyka a matematiky. Tato povinnost se týká všech uchazečů o čtyřleté, šestileté i osmileté
studijní obory.

Ačkoliv je didaktický test v rámci Státních přijímacích zkoušek povinný, může se samotný průběh
zkoušek na jednotlivých školách lišit. 

Ředitelé škol dle svého uvážení mohou dále doplnit kritéria přijímacího řízení, např. o pohovor,
účast žáka na soutěžích či další testy. Didaktickému testu od společnosti CERMAT musí ředitel dát
váhu v celkovém přijímacím řízení minimálně 60 %, v případě sportovních gymnázií nejméně 
40 %. Druhá polovina přijímacího řízení může být plně v režii vámi vybrané školy. Informace o
přesném průběhu přijímacího řízení je ředitel školy povinen zveřejnit do ledna 2018. Hledejte je
nejčastěji na webových stránkách vámi vybrané školy. 

Státní přijímací zkoušky 2018 
Testování  proběhne v roce 2018 na všech studijních  oborech zakončených maturitní  zkouškou.
Vlastní testování bude realizováno ve dvou řádných termínech. Oba termíny testů budou probíhat
ve dvou různých dnech: jeden den pro uchazeče o přijetí na šestiletá a osmiletá gymnázia a jiný den
pro  uchazeče  o  čtyřletá  studia.  První  a  druhý  náhradní  termín  je  určen  pro  všechny  obory
vzdělávání. 

Termíny testů státních přijímacích zkoušek proběhnou v následujících dnech: 

První řádný termín - čtyřleté obory 12. dubna 2018 

První řádný termín - šestileté a osmileté obory 13. dubna 2018 

Druhý řádný termín - čtyřleté obory 16. dubna 2018 

Druhý řádný termín - šestileté a osmileté obory 17. dubna 2018 

První náhradní termín 10. května 2018 

Druhý náhradní termín 11. května 2018 

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním
listem a obory se zkráceným studiem. Dále se netýkají uměleckých škol, kde se konají talentové
zkoušky v termínu od 2. 1. 2018 do 15. 1. 2018 a konzervatoří, kde se konají talentové zkoušky v
termínech od 15. 1. 2018 do 31. 1. 2018. 

Pro  každé  kolo  budou  připraveny  jednotné  testy  z  českého  jazyka  a  literatury  (ČJL)  a
matematiky (MA), a to v provedení pro čtyřleté, šestileté a osmileté studium. Uchazečům a školám
budou v předstihu k dispozici ilustrační testy jako jeden z předpokladů srovnatelnosti podmínek.
Testování proběhne metodou tužka – papír; žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v
listinné podobě. 



Loňská struktura státních přijímacích zkoušek měla následující podobu: 

• Test z českého jazyka a matematiky. 
• Obsah testů byl v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.
• Testy obsahovaly (podle vyjádření CERMATU) asi 50 % uzavřených úloh  (s výběrem z možností,
přiřazovací, uspořádací a úlohy typů ano/ne) a asi 50 %  otevřených úloh ř (s doplňováním odpově-
di). V matematice byl u některých úloh hodnocen i postup řešení. 
• U testů z českého jazyka byl časový limit 60 minut a u testů z matematiky 70 minut. 
• Uchazeči své odpovědi vyplňovali do záznamového archu. 
•  Pro  žáky  s  SVP  (specifickými  vzdělávacími  potřebami)  mohl  ředitel  školy  rozhodnout  o
prodloužení časového limitu na řešení testu. CERMAT  neprováděl modifikaci testů (např. větší,
bezpatkové písmo). 


