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Střední škola managementu a služeb a Základní škola s.r.o.
Veškeré informace k přijímacímu řízení na SŠ naleznete na www.cermat.cz:
školský zákon, vyhlášku o přijímacím řízení, jednotné zkušební schéma i další informace k organizaci zkoušek
včetně požadavků na uchazeče (podle kterých jsou přijímací testy připravovány) a pomůcek povolených při
konání jednotné zkoušky.
Odtud:
Jednotná přijímací zkouška (dále jen JP nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání
s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti
o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách stanoví prováděcí předpis.
Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování
didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až
na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat
jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší
výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke
konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku
v termínu náhradním.
Kritéria pro přijetí žáků na všechny maturitní obory kromě oboru Grafický design, tj. platná i pro
uchazeče o nástavbové studium stanovuji takto:
Žák vykoná úspěšně přijímací zkoušku, pokud získá min. 25 bodů ze 100 možných takto:
1. Jednotná zkouška (státní, společná část)
Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace.

a) Český jazyk
b) Matematika

zisk min. 5 bodů z 30 možných
zisk min. 5 bodů z 30 možných

celkem žák získá min. 15 bodů z 60 možných
2. Školní přijímací zkouška
Uchazeč absolvuje písemný test z anglického jazyka a dále získá bodové ohodnocení studijních výsledků.

a) Anglický jazyk
b) Prospěch ze ZŠ

zisk min. 5 bodů z 20 možných
2. pololetí 8. ročníku zisk max. 10 bodů (ev. 2. pol. 2.r. SOU)
1. pololetí 9. ročníku zisk max. 10 bodů (ev. 1. pol. 3.r. SOU)

celkem žák získá min. 10 bodů ze 40 možných
výpočet bodů z prospěchu bude proveden lineárně takto:
průměrný prospěch 3,00 nebo horší znamená 0 bodů
průměrný prospěch 1,00 znamená 10 bodů (= maximum) pro každý ročník (pololetí)

Žák bude přijat ke studiu maturitního oboru, pokud vykoná úspěšně přijímací zkoušky.

V Praze dne 22. 1. 2019

Ing. Tamara Krčmářová, ředitelka školy

