
 

II. Kritéria pro přijetí žáků na ostatní maturitní obory 

 
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: 

… 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.  

 

Kritéria pro přijetí žáků na všechny maturitní obory kromě oboru Grafický design, tj. platná i pro uchazeče o nástavbové 

studium stanovuji takto: 

 

1. Jednotná zkouška (státní, společná část) 

Uchazeč(ka) skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a 

její aplikace. 

 

a) Český jazyk  zisk max. 50 bodů (c) 

b) Matematika zisk max. 50 bodů (m) 

 

2. Školní přijímací zkouška 

Uchazeč(ka) absolvuje písemný test z anglického jazyka a dále získá bodové ohodnocení studijních výsledků. 

 

a) Anglický jazyk zisk max. 20 bodů (a) 

b) Prospěch ze ZŠ  zisk max. 20 bodů za prospěch ve 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku (z) 

 

Jednotná zkouška musí být v celkovém bodovém ohodnocení započtena vahou min. 60% neboli školní část vahou max. 

40%. Proto přepočet bude proveden takto: v = (c + m).0,6 + (a + z) 

 

v = celkový výsledek (dosažené body celkem) 

c, m = bodový zisk z českého jazyka a matematiky (JP) 

a = bodový zisk z testu z anglického jazyka 

z = bodový zisk za prospěch na ZŠ 

 

výpočet bodů z prospěchu bude proveden lineárně,  

průměrný prospěch v jednom pololetí do 1,50 znamená 10 bodů, průměrný prospěch 2,50 nebo horší znamená 0 bodů 

 

Žáci budou přijati podle dosaženého výsledku dle kapacity tříd a oborů. 

 

 

V Praze dne 16. 1. 2023        Ing. Tamara Krčmářová, ředitelka školy 

http://www.cermat.cz/

