
Průběh přijímací zkoušky a další informace k přijímacímu řízení

• Uchazeči o čtyřleté maturitní obory se dostaví na základě písemné pozvánky, kterou obdrží 
nejpozději 14 dní (v případě prvního kola, v dalších kolech 7 dní) před vlastní zkouškou, do 8:15
hod do hlavní budovy SPŠOW, Hostovského 910, Hronov http://mapy.cz/zakladni?
x=16.1789214&y=50.4762186&z=18&source=firm&id=255947 kde budou od 8.30 hod 
absolvovat písemné přezkoušení z ČJL a M. 

• Test z matematiky trvá 70 minut, test z ČJ 60 minut (v případě doloženého vyjádření PPP o 
zdravotním znevýhodnění může být limit přiměřeně navýšen). Předpokládané ukončení celé 
zkoušky bude do 13:15 (max. 14:00).

• Povolené pomůcky jsou pouze psací potřeby pero (propiska) píšící modře nebo černě, pro test 
z matematiky rýsovací potřeby. Testy nelze vyplňovat obyčejnou tužkou (testy se skenují a 
odesílají elektronicky do Centra, zápis tužkou by na skenu nebyl čitelný). Žádné další pomůcky 
(ani kalkulačka) nejsou povoleny. 

• Mobilní telefony a jiná elektronická zařízení musí být po celou dobu zkoušky vypnuty a uloženy 
mimo dosah uchazeče (např. v tašce, batohu a pod.). Použití nedovolených pomůcek může být 
důvodem k okamžitému ukončení zkoušky s počtem bodů 0.

• Před první zkouškou bude uchazečům přiděleno identifikační číslo (bude také na pozvánce), 
které je uvedeno vedle jména na každém testu a pod kterým budou zveřejněny výsledky 
přijímacího řízení na vývěsce školy, webových stránkách a Facebooku školy.

• Během zkoušky uchazeči neopouští zkušební místnost a nesmí ostatní vyrušovat (ani 
konzumací jídla nebo nápojů). Porušení tohoto zákazu může být důvodem k okamžitému 
ukončení zkoušky s počtem bodů 0.

• Pro první kolo přijímacího řízení budou použity testy centrálně vypracované organizací 
CERMAT. Tato organizace bude testy opravovat a škola musí výsledky zveřejnit do 2 
pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení výsledků jednotné zkoušky Centrem (nejpozději 
30. 4. 2020). 

• Lepší výsledek ze dvou možných řádných termínů je platný pro obě školy uvedené na přihlášce
(pro dva maturitní obory jedné školy). 

• Úspěšné testy je možno použít pro další kola přijímacího řízení. V tom případě uchazeč přiloží 
protokol z prvního kola k přihlášce ke studiu v kolech dalších. Úspěšný výsledek (min. 10 bodů 
v každém testu) bude uznán a další písemné přezkoušení uchazeč nemusí absolvovat.

• Pro všechna další kola přijímacího řízení budou použity testy vypracované školou (v případě, že
uchazeč nepředloží úspěšný protokol z prvního kola přijímacího řízení).

• Pokud se ze závažných důvodů uchazeč nezúčastní zkoušky, musí svoji neúčast doložit do 3 
dnů. Uzná-li ředitel důvody neúčasti jako opodstatněné, stanoví tomuto uchazeči náhradní 
termín zkoušky (pro první kolo PŘ jsou termíny stanoveny na 13. a 14. 5.2020)

• Uchazeči o tříleté obory s výučním listem  žádnou písemnou zkoušku nekonají a budou 
hodnoceni podle platných kritérií jen na základě výsledků předchozího studia. Podle těchto 
výsledků bude vypracován žebříček uchazečů a výsledek bude zveřejněn po oborech pod 
identifikačními čísly 22. 4. 2020 na vývěsce školy, webových stránkách a Facebooku školy. 
Identifikační čísla budou uchazečům písemně sdělena (e-mailem, případně poštou) po 
zpracování všech došlých přihlášek, nejpozději týden před termínem přijímacího řízení.

Na základě výsledku přijímacího řízení budou všichni úspěšní uchazeči zveřejněni pod svým 
identifikačním číslem na vývěsce školy, webových stránkách a Facebooku školy. Žádné další 
písemné rozhodnutí nedostanou.

Neúspěšní uchazeči budou neprodleně (nejpozději do 3 dnů) písemně informováni poštou, zásilkou
do vlastních rukou, která doručí Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu i s odůvodněním. Rozhodnutí, které 
nelze doručit (špatná adresa na přihlášce, neoznačená poštovní schránka a pod.), se ukládá na poště 
na dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Poštovní doručovatel vhodí do schránky 
oznámení o uložení zásilky.

Uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati pro velký počet uchazečů mohou 
do 3 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí podat písemné odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Na 
základě tohoto odvolání mohou být přijati na uvolněná místa.
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Protože téměř všichni uchazeči si podávají dvě přihlášky, nastoupí ve skutečnosti jen přibližně polovina
z přihlášených uchazečů. Na místa těch, kteří nastoupí na jinou školu (obor) mohou postoupit 
uchazeči, kteří si podali včas odvolání. S velkou pravděpodobností budou všichni přijati.

Další informace včetně dokumentů a tiskopisů najdete na https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-
prijimaci-zkouska-2019 
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