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Informace o přijímacím řízení – jaro 2020 

„NOUZOVÝ REŽIM“ 

Registrační číslo uchazeče 

 Registrační číslo uchazeče bude uvedeno na pozvánce na přijímací zkoušku. 

 V průběhu přijímacího řízení vystupuje uchazeč pod přiděleným registračním 

číslem.  

 Registrační číslo přijatého žáka bude uvedeno na výsledkové listině. 

Pozvánka k přijímací zkoušce 

 Pozvánku ke konání jednotné přijímací zkoušky zašle ředitel školy, kterou 

uchazeč uvedl v přihlášce jako 1. školu (hlásil se na 1. termín), uchazeči 

nejpozději 5 pracovních dní před termínem konání této zkoušky. 

Ilustrační testy 

 https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani 

Termíny konání 1. kola přijímací zkoušky 

 Termín jednotné přijímací zkoušky – nejdříve 14 dní po znovuotevření škol. 

Předpokládaný termín červen 2020. 

 Uchazeči konají pouze jednotnou přijímací zkoušku.  

 Uchazeči nekonají školní přijímací zkoušku. 

Náhradní termín 

 Pokud se uchazeč nebude moci dostavit ke konání testů, například z důvodu 

nemoci, musí se písemně omluvit řediteli školy do 3 dnů a bude konat jednotnou 

zkoušku v náhradním termínu. 

Obsah a forma testů  

 Český jazyk a literatura – 50 bodů, 60 minut 

Povolené pomůcky – propisovací tužka 

 Matematika a její aplikace – 50 bodů, 70 minut 

Povolené pomůcky – rýsovací potřeby, propisovací tužka 

 Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mají časový limit pro konání 

testů prodloužen. 
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Výsledné bodové hodnocení 

 Výsledné bodové hodnocení je stanoveno podle kritérií přijímacího řízení 

pro šk. rok 2020/2021. 

 Testy vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, které je zpřístupní 

škole do 7 kalendářních dnů od konání zkoušky v řádném termínu, 

do 3 kalendářních dnů v náhradním termínu. 

 Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení využije také 2. škola, na které žák 

jednotnou zkoušku nekoná. 

Rozhodnutí o přijetí 

 Písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu se uchazeči nevyhotovuje. 

 Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů 

pod přiděleným registračním číslem včetně bodového hodnocení. 

 Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na internetu www.sspcb.cz a ve vestibulu 

školy 1 pracovní den po zpřístupnění výsledků Centrem pro zjišťování výsledků 

vzdělávání nejdříve v 10:00 hod. 

Rozhodnutí o nepřijetí 

 Písemné rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude odesláno zákonnému zástupci 

nebo zletilému uchazeči na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu dopisem 

určeným do vlastních rukou. 

Uvolněná místa přijatými žáky 

 Po uvolnění místa přijatým žákem, který nebude na naší škole odevzdávat 

zápisový lístek, bude zákonný zástupce uchazeče na dalším místě „pod čarou“ 

ve výsledkové listině telefonicky kontaktován a o nové situaci bude informován. 

 Uchazeči, který splnil podmínky přijímacího řízení a nebyl původně přijat (bylo 

mu vystaveno rozhodnutí o nepřijetí), bude vystaveno rozhodnutí o přijetí. 

 Vzhledem k lhůtám pro doručování může nastat situace, kdy ještě nebude 

uchazeči doručeno rozhodnutí o nepřijetí a bude již následně vyhotoveno 

rozhodnutí o přijetí. 

Poznámka k odvolání 

 Nepřijatý uchazeč nebude podávat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy 

z důvodu urychlení procesu přijímání.  

 Podle správního řádu je možné přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa 

uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. 

https://www.sspcb.cz/
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 V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč 

uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek na jiné škole. 

Zápisový lístek 

 Uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdí odevzdáním zápisového 

lístku v sekretariátu školy nebo odesláním na adresu školy, a to nejpozději 

do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých 

uchazečů. 

 Nejzazší termín pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů: 

řádný termín – 8. kalendářní den po dni konání řádného termínu jednotné 

přijímací zkoušky 

náhradní termín – 4. kalendářní den po dni konání náhradního termínu jednotné 

přijímací zkoušky 

Další kolo přijímacího řízení 

 Případné další kolo přijímacího řízení bude vypisováno pouze v případě, 

že po skončení 1. kola budou ještě k dispozici volná místa. 

Informační schůzka pro žáky 1. ročníku ve šk. roce 2020/201 

 Termín schůzky bude oznámen zákonným zástupcům nově přijatých žáků 

a zletilým žákům ke studiu na www.sspcb.cz. 

 

Tento dokument bude aktualizován podle metodických pokynů MŠMT. 

 

České Budějovice 20. 4. 2020 

 

Zpracoval: Ing. Luboš Kubát, ředitel 
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