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Přijímací řízení na střední školy  

má novou podobu 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v tomto školním roce pokusné pilotní 
ověřování nového způsobu přijímacího řízení do středních škol, kde se žáci vzdělávají v oborech 
ukončených maturitní zkouškou. Pilotní ověřování se letos týká jen žáků usilujících o denní studium 
v prvním kole přijímacího řízení. Netýká se večerní, dálkové, distanční a kombinované formy studia, 
ani zkráceného a nástavbového studia, ani oborů, které vyžadují talentovou zkoušku.  

Uchazeči o studium i nadále mohou podat v prvním kole přijímacího řízení dvě přihlášky, avšak na 
pozměněných tiskopisech. Pokud uchazeč uspěje na obou školách, může se rozhodnout pro 
kteroukoli z nich, na tu pak pošle zápisový lístek. Přihlášky ke studiu se na střední školy podávají do 
15. března 2015.  

Pokud se střední škola rozhodla zapojit do pokusného ověřování přijímacího řízení, konají se testy 
pro čtyřleté obory 15. dubna 2015 a pro víceleté obory gymnázií 16. dubna 2015. Žáci budou 
skládat testy z matematiky a z českého jazyka. Testy připravuje Centrum pro zjišťování výsledků 
vzdělávání (CERMAT) . Pokud se střední škola rozhodla, že se do pokusného ověřování nezapojí a 
nevyužije testů CERMATu, bude realizovat přijímací řízení „postaru“. Středních škol, které se 
zapojily do pokusného ověřování přijímacího řízení, je v ČR více než polovina. V Pardubickém kraji 
a tím i ve Svitavách se do nového systému zapojily všechny střední školy s maturitními obory. 

Žáci i střední školy se budou muset vyrovnat s některými jevy, které jsou v zásadě novinkami, např. 
testové úlohy budou uzavřené i otevřené, což je velká novinka, která může přinést žákům problémy, 
neboť nebylo zvyklostí s otevřenými úlohami dříve pracovat. To byl také důvod k tomu, že se 
většina žáků zapojovala do tzv. přijímaček nanečisto, které proběhly na přelomu ledna a února. 
Dosud např. pro Pardubický kraj zabezpečovala řadu let „přijímačky“ jiná společnost (SCIO), nyní 
celý systém zabezpečuje pro většinu regionů společnost CERMAT, která sice na vzdělávacím trhu 
není neznámá, ale rozhodně jde o velkou neznámou – v koncepci testů, v organizaci systému. Na 
druhou stranu je systém vzhledem k žákům benevolentnější, neodečítají se např. v testech body za 
nesprávné odpovědi a není striktně a povinně daná nějaká centrální hranice pro úspěšné vykonání 
testů. Záleží pouze na školách, zda doporučenou hranici přijmou či ne. Jen pro zajímavost – 
přibližně jen dvacítka gymnázií v Pardubickém kraji se z těch několika set středních škol v celé ČR 
jako jediná na alespoň nějaké hranici dohodla. Je to sice poměrně riskantní krok, ale byl učiněn 
v zájmu kvality škol gymnázií. 
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