
Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 

 

 

 

 

Přijímací řízení ke vzdělávání  

ve středních školách Pardubického kraje  

pro školní rok 2014/2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 
 

2 

 Úvod 

Všem středním školám zřizovaným Pardubickým krajem bylo doporučeno v rámci 

přijímacího řízení do oborů vzdělání ukončovaných maturitní zkouškou konat přijímací 

zkoušky, viz usnesení Rady Pardubického kraje R/1304/10 ze dne 19. 8. 2010. Doporučení 

se netýká nástavbového studia, zkráceného studia a oborů s jinou než denní formou 

vzdělávání. 

Jednotné přijímací zkoušky se budou konat na středních školách zřizovaných 

Pardubickým krajem, které budou pro školní rok 2014/2015 přijímat žáky do oborů vzdělání 

ukončovaných maturitní zkouškou. Výjimkou jsou obory vzdělání, které mají v RVP 

stanoveno, že součástí přijímacího řízení je talentová zkouška (obory skupiny 82 Umění 

a užité umění a obor Gymnázium se sportovní přípravou).  

Uchazeči budou ke vzdělávání přijímáni na základě přijímacích zkoušek ve všech 

kolech přijímacího řízení. Přijímací zkoušky budou jednotné. Pro čtyřleté obory vzdělání 

budou mít formu písemných testů z českého jazyka, matematiky a obecných studijních 

předpokladů. Uchazeči o studium v osmiletých gymnáziích budou konat testy 

z českého jazyka a matematiky. Dodavatelem testů bude společnost SCIO. 
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První kolo přijímacího řízení 

V prvním kole přijímacího řízení budou přijímací zkoušky probíhat ve dnech 22. 4. a 

 23. 4. 2014.  

Náhradní termín pro konání přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení je 

stanoven na 6. 5. 2014. 

Rozsah testů 

 ČJ – český jazyk: 45 minut čistého času, 40 úloh – max. 40 bodů (u osob, které nejsou 

státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, může být 

na jejich žádost prominuta přijímací zkouška z českého jazyka – test tak bude nahrazen 

rozhovorem, který bude ohodnocen max. 40 body) 

 M – matematika: 60 minut čistého času, 30 úloh – max. 30 bodů 

 OSP – obecné studijní předpoklady: 60 minut čistého času, 60 úloh – max. 60 bodů 

Účast uchazečů v prvním kole přijímacího řízení 

V prvním kole přijímacího řízení má uchazeč právo vykonat maximálně tolik testů, kolik 

podal přihlášek. Výsledky jednotlivých testů z prvního kola přijímacího řízení nebudou 

v rámci prvního kola přenosné. Jestliže uchazeč podá dvě přihlášky ke vzdělávání do dvou 

oborů vzdělání na téže střední škole, musí vykonat přijímací zkoušky do obou oborů 

vzdělání. 

Hodnocení uchazečů  

Kritéria pro hodnocení uchazečů v jednotlivých kolech přijímacího řízení vycházejí 

z § 60 odst. 13 zákona č.  561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, 

že v jednotlivých kolech přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle 

 a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, 

 b) výsledků hodnocení dosaženém při talentové zkoušce, je-li stanovena, 

 c) výsledků hodnocení dosaženém při přijímací zkoušce, je-li stanovena, a 

 d) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 

uchazeče. 

 
Toto ustanovení obsahuje výčet kritérií přijímacího řízení (a to pro všechna kola 

přijímacího řízení) taxativním způsobem. Ředitel střední školy tedy nesmí v rámci přijímacího 

řízení žádnou z těchto skutečností vynechat. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více 
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uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení 

přijímacího řízení. Pro případnou shodu výsledků hodnocení uchazečů ředitel školy stanoví 

vhodná doplňková kritéria. 

Čtyřleté obory vzdělání 

 Přijímací zkoušky budou hodnoceny na základě počtu bodů získaných 

uchazečem v testech z ČJ, M a OSP. Maximální počet bodů je 130.  

 

Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby v testech dosáhl následující 

minimální bodové hranice: 

 

  1. kolo přijímacího řízení další kola přijímacího řízení 

Gymnázium, čtyřleté studium 58 bodů ze 130 možných 53 bodů ze 130 možných 

Obchodní akademie 45 bodů ze 130 možných 40 bodů ze 130 možných 

Ostatní obory vzdělání  33 bodů ze 130 možných 26 bodů ze 130 možných 

 

Nelze provádět jakýkoli přepočet bodového hodnocení, vždy se bude jednat o počet 

bodů dosažených v testech s přesností na dvě desetinná místa. 

 

Způsob hodnocení prospěchu uchazeče z předchozího vzdělávání, talentové 

zkoušky (je-li stanovena) a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, 

vědomosti a zájmy uchazeče, stanoví  ředitel školy.  

Osmiletá gymnázia 

Přijímací zkoušky budou hodnoceny na základě počtu bodů získaných 

uchazečem v testech z ČJ a M. Maximální počet bodů je 70.  

 

Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby v testech dosáhl následující 

minimální bodové hranice: 

 

  1. kolo přijímacího řízení další kola přijímacího řízení 

Gymnázium, osmileté studium 35 bodů ze 70 možných 33 bodů ze 70 možných 

 

Nelze provádět jakýkoli přepočet bodového hodnocení, vždy se bude jednat o počet 

bodů dosažených v testech s přesností na dvě desetinná místa. 
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Způsob hodnocení prospěchu uchazeče z předchozího vzdělávání a dalších 

skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, 

stanoví  ředitel školy.  

Další kola přijímacího řízení 

Uchazeči budou ke vzdělávání přijímáni na základě přijímacích zkoušek ve všech 

kolech přijímacího řízení.  

V dalších kolech přijímacího řízení může uchazeč uplatnit výsledek testů z předešlých 

kol. Pokud uchazeč v předešlých kolech přijímacího řízení testy nekonal nebo nebude chtít 

uplatnit výsledek testů z předešlých kol, bude mu umožněno testy vykonat. 

Přijímací zkoušky nanečisto 

Střední školy mohou pro zájemce zorganizovat přijímací zkoušky nanečisto. Cvičné 

testy budou svým rozsahem i náročností srovnatelné s ostrou verzí přijímacích zkoušek. 

Přijímací zkoušky nanečisto proběhnou v březnu 2014, přesný termín stanoví ředitel školy. 

Náklady spojené s cvičnými testy budou hradit uchazeči. 

 


