Informace o státních přijímacích zkouškách CERMAT
Informace o zkouškách jsou dostupné na webových stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
Přijímací zkoušky
V prvním kole přijímaček můžete podat až 2 přihlášky a v dalších kolech není počet omezen.
Zahájení přijímacího řízení - přihláška
Zahajuje se podáním přihlášky a příslušných příloh, zasílá se řediteli vybrané SŠ. Přihlášku je
nutné podat v 1. kole do 1. března. U oborů s talentovou zkouškou se přihlášky podávají do
30. listopadu.
Více informací: Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím agentury 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:
řádný termín - čtyřleté obory

12. dubna 2018

řádný termín - šestileté a osmileté obory

13. dubna 2018

řádný termín - čtyřleté obory

16. dubna 2018 ř

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.

Příprava na státní přijímací zkoušky
Na státní přijímací zkoušky nevydává CERMAT žádné přípravné materiály. Na stránkách CERMATu je možné nalézt podobu didaktických testů použitých v roce 2015 - 2017 v řádném
termínu zkoušky.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Možnosti přípravy:
Přípravné materiály připravované společností Scio pro školní rok 2017/2018
https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/informace-o-prijimacich-zkouskach/
Lze se také přihlásit na různých školách na přípravné kurzy (uvádím jen příklady, možností je
mnoho, něco je vhodné pro víceletá gymnázia, někde pořádají kurzy jen pro čtyřleté obory.
Nabídka se liší množstvím hodin, cenou..)
http://www.gop.cz/prijeti/pripravne-kurzy/ (Gymnázium Oty Pavla Radotín)
http://www.kavalirka.cz/index.php?map=pripravne_kurzy (Gymnázium Nad Kavalírkou,
Praha 5)
http://www.gybot.cz/rubrika/97-Prijimaci-rizeni-Pripravne-kurzy/index.htm
(Gymnázium Botičská, Praha)
Žáci si mohou vyzkoušet také tzv. Zkoušky nanečisto, které organizuje např. Gymnázium na
Zatlance
http://www.zkousky-nanecisto.cz/

Volba školy
Web školy: V adresáři www.StredniSkoly.com, rejstříku škol nebo přes libovolný vyhledávač
najdete stránky dané školy. I jejich vzhled, přehlednost a zejména aktuálnost dat vám mohou o škole hodně napovědět.
Dny otevřených dveří: Určitě doporučujeme navštívit všechny školy, kde míníte podat přihlášku. Umožňuje škola návštěvu výuky? Využijte ji. Připravte si také otázky, které se vám
nepodařilo zjistit z ověřených zdrojů.
Reference: Zjišťujte. Po známých, u rodičů lidí, kteří už na školu chodí.
Otázky: Pokud informace nenajdete na stránkách školy, dotazy si vypište a zeptejte se ve
škole. Jaký byl prospěch přijatých žáků v minulých letech?
• Jaký byl počet uchazečů? Jaké procento bylo přijato? Kolik procent školu nedokončí?

•

•
•

Jaké jsou výsledky u závěrečných/maturitních zkoušek? Zejména u učilišť, nástaveb a integrovaných škol se ptejte na úspěšnost u státních maturit, případně jaké kroky škola plánuje pro zlepšení těchto výsledků.
Kolik procent žáků se hlásí na vysokou nebo vyšší odbornou školu a jaká je jejich úspěšnost při přijímacím řízení?
Jaká je nezaměstnanost absolventů školy? Spolupracuje škola s praxí? Kde a kdy studenti
praxi vykonávají?

Praktické otázky: U soukromých škol zjistěte, jaká je výše školného, vyžádejte si smlouvu o
studiu. Je zde možnost stipendií?

