
 
 
 
 

 

Studijní čtyřleté obory s maturitou: 

18-20-M/01 – Informační technologie  
(IT v průmyslu)  
Obor vhodný pro dívky a chlapce. Plánovaný počet přijatých: 16. 
Lékařské potvrzení není požadováno.  
Více informací k oboru zde: https://www.strednijablunkov.cz/Pro-
uchazece/Studijni-a-ucebni-obory/IT-v-prumyslu/  
 

23-45-M/01 - Dopravní prostředky  
(Doprava a logistika)  
Obor vhodný pro dívky a chlapce. Plánovaný počet přijatých: 16. 
Lékařské potvrzení není požadováno. 
Obor podporovaný stipendiem.  
Více informací zde: https://www.strednijablunkov.cz/Pro-uchazece/Studijni-
a-ucebni-obory/Doprava-a-logistika/  
 
Více informací o stipendiu zde:  
https://www.strednijablunkov.cz/Pro-uchazece/Stipendijni-program/  
 

 

Přijímací řízení 

Uchazeči se v prvním kole účastní jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ) 
z českého jazyka a matematiky. 

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro první kolo 
přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy 
nebo na dva maturitní obory (Informační technologie a Dopravní prostředky) 
v rámci jedné střední školy. Podáním dvou přihlášek vzniká uchazeči nárok 
konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech. Do konečného 
hodnocení se započítává lepší výsledek z každého jednotlivého testu. 

Oficiální informace o JPZ jsou uvedeny na stránkách Cermatu zde: 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska  

Pozn. Ředitel školy může rozhodnout o nekonání přijímacích zkoušek 
dodatečně do 8. března 2021.  

 

  



 
 
 
 

 

Kritéria hodnocení pro přijímání 

1. KRITÉRIUM - výsledek JPZ 

2. KRITÉRIUM - průměr známek z předmětů: 
matematika, český jazyk, anglický jazyk a fyzika 
na vysvědčení z 1. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy 

Výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí z 80 %, a průměr 
známek na vysvědčení z 1. pololetí 8. třídy 10% a z 1. pololetí 9. třídy 10%. 

Pozn. Na zadní stranu tiskopisu přihlášky vyplňte známky za 1. pololetí 8. 
třídy a 1. pololetí 9. třídy! 

V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. střední školy nemohou v 
přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí 
školního roku 2019/2020. Školy naopak mohou rozšířit okruh dalších 
vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna, nad rámec 
stanovený ve vyhlášce č. 353/2016 Sb.  

 

Přijímací řízení 

První kolo přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky se bude 
konat v termínech: 

1. řádný termín  12. dubna 2021 

2. řádný termín  13. dubna 2021 

Vyhlášení výsledků u JPZ konaných v řádných termínech do 30. dubna 2021. 

Náhradní termín pro uchazeče, který se pro vážné důvody k jednotným 
termínům nedostaví a svoji účast nejpozději do tří dnů písemně omluví a 
omluva bude uznána, je stanoven na 12. května 2021 za 1. termín a 13. 
května 2021 za 2. termín. 

Škola zašle uchazeči pozvánku k přijímacímu řízení poštou. 

Jednotlivé testy organizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Zápisový lístek přijatý uchazeč uplatní podáním nejpozději do 14. května 
2021 na sekretariát školy. 

Druhé a další kola budou probíhat do naplnění kapacity. 

 

  



 
 
 
 

 

Obsah a podoba testů 

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého 
jazyka a literatury a z matematiky. Testy neobsahují nic nad rámec RVP ZV 
pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto 
mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy. Specifikace požadavků k 
jednotlivým testům jsou k dispozici v sekci Specifikace požadavků. 

Maximální možný počet dosažených bodů v písemných testech z 
matematiky je 50 bodů a z českého jazyka a literatury je 50 bodů. 

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící 
propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky 
navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat 
slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální 
tabulky.  

Písemný test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky 
pak 70 minut. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze 
lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. 

Zkušební testy z českého jazyka a matematiky lze stáhnout zde: 

https://www.statniprijimacky.cz/matematika  
https://www.statniprijimacky.cz/cestina  

 

Poznámka: 

U žáků, kteří absolvovali předchozí vzdělání v zahraničí, lze v přijímacím 
řízení na základě žádosti prominout jednotnou zkoušku z českého jazyka 
podle § 20, odst. 4 školského zákona. V takovém případě si ředitel školy 
ověří znalost českého jazyka pohovorem. Uchazeč je do výsledného pořadí 
zařazen podle redukovaného hodnocení. 

Hodnocení, uchazečů dlouhodobě se vzdělávajících v zahraničí je tvořeno na 
základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z 
českého jazyka a literatury jednotné přijímací zkoušky a těch částí školní 
přijímací zkoušky, které ověřují znalost českého jazyka. Uchazeči jsou 
zařazení do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím 
v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů. 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně 
s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, budou mít 
časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi 
uvedenými v doporučení. Více informací k úpravám podmínek zkoušky 
naleznete zde Úpravy podmínek přijímacího řízení. 
 



 
 
 
 

 

 

 

V Jablunkově dne 6. ledna 2021  

Ing. Roman Szotkowski 
ředitel SŠ Jablunkov 


