
Studijní čtyřleté obory s maturitou: 

18-20-M/01 – Informační technologie (Výpočetní technika pro průmysl) 

Obor vhodný pro dívky a chlapce. Plánovaný počet přijatých: 24. 
Lékařské potvrzení není požadováno. 

Více informací zde: https://www.nebojseremesla.cz/Vypocetni-technika-pro-prumysl/ 

23-45-M/01 - Dopravní prostředky (Doprava a logistika) 

Obor vhodný pro dívky a chlapce. Plánovaný počet přijatých: 24. 
Lékařské potvrzení není požadováno.  
Obor podporovaný stipendiem. 

Více informací zde: https://www.nebojseremesla.cz/Doprava-a-logistika/ 

Více informací o stipendiu zde: https://www.nebojseremesla.cz/Stredni-skola-
Jablunkov-se-meni/ 

Přijímací řízení 

Uchazeči se v prvním kole účastní jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ) z 
českého jazyka a matematiky. JPZ koná každý žák dvakrát, tj. na obou školách, na 
které si podal přihlášku ke vzdělávání. Na jedné škole koná tuto zkoušku dvakrát jen 
tehdy, pokud si podal přihlášku na dva různé obory (Informační technologie a 
Dopravní prostředky). Do konečného hodnocení se započítává lepší výsledek z 
každého jednotlivého testu. Oficiální informace o JPZ jsou uvedeny na stránkách 
Cermatu (www.cermat.cz), další informace můžete získat na stránkách 
Moravskoslezského kraje. 

První kolo přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky se bude konat ve 
dvou termínech: 14. 4. 2020 

15. 4. 2020. 
 
 
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 13. 5. 2020 za 1. termín a 14. 5. 2020 za 2. termín. 

Škola zašle uchazeči pozvánku k přijímacímu řízení poštou. 
 
Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě bodových výsledků JPZ. 

Jednotlivé testy organizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Zápisový lístek přijatý uchazeč uplatní podáním do 10 pracovních dnů od 
zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na sekretariát školy. 

Druhé a další kola budou probíhat do naplnění kapacity. 

https://www.nebojseremesla.cz/Vypocetni-technika-pro-prumysl/
https://www.nebojseremesla.cz/Doprava-a-logistika/
https://www.nebojseremesla.cz/Stredni-skola-Jablunkov-se-meni/
https://www.nebojseremesla.cz/Stredni-skola-Jablunkov-se-meni/
http://www.cermat.cz/


Zkušební testy z českého jazyka a matematiky lze stáhnout zde: 
 
https://www.statniprijimacky.cz/matematika 
https://www.statniprijimacky.cz/cestina 
 
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/osmilete-obory-
cesky-jazyk-a-literatura 

 

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 výsledku z matematiky. 

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mohou využít možnosti uzpůsobení 

přijímacího řízení včetně jednotných přijímacích zkoušek na obory středních škol 

ukončených maturitou. K tomu je potřeba se předem obrátit na školské poradenské zařízení 

(pedagogicko-psychologická poradna). Poradna na základě vyšetření vydá zprávu 

s doporučením podpůrných opatření pro vzdělávání již na základní škole a může také 

vystavit písemné doporučení pro uzpůsobení přijímacích zkoušek. To může obnášet 

prodloužení času na vypracování písemné zkoušky nebo využití kompenzačních pomůcek 

(např. překladový slovník). 

 

 
 

 

 

 

V Jablunkově dne 15. 1. 2020    
 
Ing. Roman Szotkowski 
ředitel SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov 
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