
Termíny a organizace přijímacích zkoušek 2022 

 

Přijímací řízení je zahájeno podáním přihlášky na školu – do 1. 3. 2022. 

Zkoušky proběhnou formou jednotné přijímací zkoušky organizované zcela 

v režii společnosti Cermat. Školní přijímací zkoušky naše škola nekoná. 

 

a) Uchazeči vykonají jednotnou zkoušku podle toho, na jakém místě volili 

naši školu: 

- dne 12. 4. 2022 napíší testy žáci 9. tříd ZŠ na první zvolené škole, 

- dne 13. 4. 2022 napíší testy žáci 9. tříd ZŠ na škole uvedené na druhém 

  místě, 

- dne 19. 4. 2022 napíší testy žáci 5. tříd ZŠ na první škole, 

- dne 20. 4. 2022 napíší testy žáci 5. tříd ZŠ na škole uvedené na druhém  

  místě. 

Náhradní termín zkoušek do osmiletého i čtyřletého oboru je 10. a 11. 5. 

2022 – postupně pro omluvené žáky z prvního a druhého řádného termínu. 

Na náhradní přijímačky pozve škola uchazeče, kteří se omluvili (do 3 dnů 

od řádného termínu) a ředitel školy jejich omluvě vyhověl. 

Uchazečům z náhradního termínu budeme rezervovat místo v tabulce 

celkových výsledků. 

 

b) Povinné testy (jednotné zkoušky) se uskuteční v organizaci společnosti 

Cermat. V rámci zkoušky napíší uchazeči dva testy, jeden test z 

matematiky a jejich aplikací, druhý test z českého jazyka a literatury. 

 

c) Minimální bodovou hranici pro úspěšné zvládnutí zkoušek a váhy 

jednotlivých testů stanovil ředitel školy na 30 bodů. Cermatem zaslané 

výsledky testů spolu s hodnocením prospěchu a úspěchů v soutěžích 

zpracuje škola do tabulky celkových výsledků žáků, která bude zveřejněna 

po 28. 4. 2022. 

Přijímací testy z českého jazyka a matematiky budou koncipovány z učiva 

ZŠ, žák bude mít na jejich vypracování časový interval 60 minut na test Čj 

a 70 minut na test z M. Testy budou obsahovat jak úlohy uzavřené (výběr 

správné odpovědi), tak úlohy otevřené (vyřešení včetně zápisu a postupu). 

Testy připraví společnost Cermat, ukázky jsou dostupné na webu 

www.cermat.cz v sekci Jednotná přijímací zkouška.   

http://www.cermat.cz/

