
UŽITEČNÉ OD KAZY:  
 http://www.inkluzivniskola.cz/prijimaci-rizeni-na-ss 
  https://prijimacky.cermat.cz/ 

 
 Školská poradenská zařízení (ŠPZ) 
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3.1 
 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY (SŠ)  
 

    
  Po splnění povinné školní docházky, mohou žáci pokračovat ve vzdělávání na střední škole. 

 
Přijímací řízení se liší podle typu SŠ. Školy, kde je součástí přijímacího řízení talentová zkouška (umělecké, 
sportovní) mají termín podání přihlášek v 1. kole do 30. 11. (max. 2 přihlášky). Na ostatní střední školy je nutné 
podat přihlášky v 1. kole do 1. 3. (max. 2 přihlášky). 
Na SŠ s obory ukončenými maturitní zkouškou je třeba absolvovat jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z 
matematiky a z českého jazyka a literatury. Jednotné přijímací zkoušky koná každý uchazeč jen 2x. Započítává 
se lepší výsledek JPZ na každé ze SŠ. 
Některé školy mohou mít vypsané také tzv. školní přijímací zkoušky např. z cizího jazyka, tělesné zdatnosti, 
manuální zručnosti apod. 

 

PŘI HL ÁŠKY  

ke stažení: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-
prihlasek-na-ss 

 1. kolo – možné podat pouze 2 přihlášky 
 2. a další kola – počet přihlášek není omezen 

 
ÚLEVY  U P ŘIJ ÍMAC ÍH O Ř ÍZ ENÍ  
Žáci, kteří ukončili předchozí vzdělání mimo Českou republiku, mají právo podat žádost o prominutí přijímací 
zkoušky z českého jazyka (týká se to jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury i případné školní 
přijímací zkoušky). Ředitel školy si v takovém případě ověří znalost českého jazyka pohovorem. 
Uchazeči s odlišným mateřským jazykem mají nárok na další úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k 
přihlášce na SŠ doloží písemné doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) pro uzpůsobení přijímacích 
zkoušek. To může obnášet prodloužení času na vypracování písemné zkoušky nebo využití kompenzačních 
pomůcek (např. překladový slovník). 
 
VÝ SLED KY PŘI J ÍM ACÍ HO  ŘÍ ZENÍ  
Výsledky JPZ dostávají školy od Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT) do konce dubna. Do 2 
pracovních dnů ředitelé škol zveřejní pořadí uchazečů na základě dosažených výsledků na webových stránkách 
školy a na nástěnce v budově školy pod registračním číslem uchazeče, které dostal přiděleno v dopise ze střední 
školy. 
 
PŘIJE TÍ  KE  VZDĚL ÁV ÁN Í  NA SŠ  
Pokud je uchazeč přijat, má 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků na to, aby na SŠ odeslal nebo odevzdal 
vyplněný zápisový lístek. Přijatým uchazečům se neposílá žádné rozhodnutí poštou. 
 
NEPŘ IJET Í  KE  VZ DĚL ÁV ÁNÍ  NA SŠ  
Jestliže nebyl uchazeč přijat, může podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí 
na SŠ. 
Pokud školy zjistí, že mají po 1. kole ještě volná místa, mohou vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení (případně i 
další kola) na obory, kde nebyla naplněna kapacita. Kritéria pro další kola se mohou lišit. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 

DŮLEŽI TÉ  TERMÍ NY:   
 zveřejnění kritérií přijímacího řízení na webových stránkách SŠ: do 31. 1. (podmínky pro přijetí do 

jednotlivých oborů středního vzdělávání např. potvrzení od lékaře) 
 termíny podání přihlášek – 1. kolo: 

- do 30. 11. - přihlášky na obory s talentovou zkouškou (tanec, drama, hudební obory, výtvarné obory, 
sportovní gymnázia) 
- do 1. 3. – podání přihlášek na ostatní SŠ 

 přijímací zkoušky 
- 4 leté maturitní obory (ukončené maturitní zkouškou) – jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a 
matematiky - pracovní dny od 12. 4 do 28. 4. 
- 3 leté učební obory (po ukončení studia výuční list) - pracovní dny od 22. 4. do 30. 4. 
Pokud se přijímací zkouška nekoná, zveřejňují se v tuto dobu výsledky. 
 
školní přijímací zkoušky – termíny jsou zveřejněny v kritériích přijímacího řízení na konkrétní školu, 
přesný den obdrží uchazeč v pozvánce k přijímacímu řízení 
 
přesné termíny JPZ na: https://www.cermat.cz 

ZŠ 

SŠ 

Aktualizováno 1. 4. 2020 
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ХЭРЭГТЭЙ ХОЛБООСУУД:  
 http://www.inkluzivniskola.cz/prijimaci-rizeni-na-ss 
 https://prijimacky.cermat.cz/ 

 
 Cургуулийн зөвлөх байгууллагууд (ŠPZ) 
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3.1 
 

ДУНД СУРГУУЛИЙН ЭЛСЭЛТИЙН ЖУРАМ  
 

    
  Албан боловсролд хамрагдсаны дараа сурагчид дунд сургуульд үргэлжлүүлэн суралцах боломжтой. 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн төрлөөс хамаарч элсэлтийн журам өөр өөр байдаг. Элсэлтийн журамд 
авъяас чадварын шалгалтыг багтаасан сургуулиуд (урлаг, спорт) өргөдлийг 1-р шатанд 11-р сарын 30-ны 
дотор хүлээн авах эцсийн хугацаа байна (хамгийн ихдээ 2 өргөдөл). Бусад сургуулиуд руу 3-р сарын 1-ний 
дотор 1-р шатанд өргөдөл гаргах (хамгийн ихдээ 2 өргөдөл) шаардлагатай байдаг. 
Матурита шалгалтаар төгсөх мэргэжлийн дунд боловсролын сургуулиудад математик, чех хэл, уран 
зохиолын хичээлүүдээс элсэлтийн нэгдсэн шалгалт (JPZ) -ийг өгөх шаардлагатай. Сурагч бүр элсэлтийн 
шалгалтыг сургууль тус бүр дээр ердөө хоёр удаа өгдөг. Аль сургууль дээр JPZ-ийн үр дүн илүү өндөр 
байна тэрийг тооцно.Зарим сургуулиудад элсэлтийн шалгалт гэж нэрлэгддэг байж болно, жишээлбэл 
гадаад хэл, бие бялдрын чийрэгжилт, гарын авлагын ур чадвар гэх мэт. 

 

ХҮС ЭЛ Т:  

татаж авах: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-
prihlasek-na-ss 

 1-р шат - зөвхөн 2 хүсэлт гаргах боломжтой 
 2-р болон дараагийн шатууд - хүсэлтийн тоо хязгаарлагдахгүй 

 

ЭЛС ЭЛТИЙ Н ЖУРМААС  Ч Ө ЛӨӨЛӨ Х:  
Өмнөх боловсролоо Чех улсаас гадуур эзэмшсэн сурагчид элсэлтээс чөлөөлөгдөх өргөдөл гаргах эрхтэй. 
Чех хэлний шалгалт (энэ нь элсэлтийн нэгдсэн шалгалтын Чех хэл, уран зохиол ба сургуулийн элсэлтийн 
шалгалтанд хамаатай). Ийм тохиолдолд сургуулийн захирал Чех хэлний мэдлэгийг ярилцлагаар шалгана. 
Өөр эх хэлтэй өргөдөл гаргагч нь дунд сургуулийн өргөдөлд элсэлтийн шалгалтыг дасан зохицуух талаар 
сургуулийн зөвлөгөө өгөх байгууламж (ŠPZ)-ын зөвлөмжийг өгөн  элсэлтийн журмын нөхцлийг 
өөрчлүүлэх эрхтэй. 
Энэ нь бичгээр шалгалт өгөх хугацааг уртасгах эсвэл тусламжийн хэрэгсэл (жишээ нь орчуулгын толь бичиг) 
ашиглах зэргээс байж болно. 
 

ЭЛС ЭЛТИЙ Н ҮР ДҮ Н:  
JPZ-ийн үр дүнг сургуулиуд Боловсролын үр дүнгийн төвөөс (CERMAT) 4-р сарыг дуустал хүлээн авдаг. 2 
ажлын өдрийн дотор сургуулийн захирлууд хүсэлт гаргагчдийн жагсаалтыг хүрсэн үр дүн дээр үндэслэн 
сургуулиас ирүүлсэн бичигт өгсөн өргөдөл гаргагчийн регистрийн дугаарын дагуу вэбсайт ба сургуулийн 
байр болон зарын самбар  дээр нийтэлдэг. 
 

ДУ Н Д СУ РГ УУ ЛЬД Т ЭН ЦС ЭН:  
Хэрэв өргөдөл гаргагч тэнцсэн бол үр дүнг нийтлэснээс хойш ажлын 10 хоногт сургуульд бүртгэлийн 
маягтыг бөглөн илгээх шаардлагатай. Шуудангаар ямар ч шийдвэрийг илгээдэггүй. 
 

ДУ Н Д СУ РГ УУ ЛЬД Т ЭН Ц Э ЭГ ҮЙ  
 

Хэрэв өргөдөл гаргагч тэнцээгүй бол түүний тэнцээгүй тухай шийдвэрийг гардуулснаас хойш ажлын 3 
хоногийн дотор давж заалдах гомдол гаргаж болно. 
ахлах сургуульд. 
Хэрэв сургуулиуд 1-р шатны дараа сул орон тоотой бол элсэлтийн журмын хоёр дахь шатны 
шалгаруулалтыг орон тоо нь дүүрээгүй мэргэжлийн ангиудад зарлаж болно (эсвэл дараахи шат). 
Дараагийн шатын шалгуур үзүүлэлтүүд өөр байж болно. 
 
If schools find out that they still have vacancies after the 1st round, they can start 2nd (3rd, 4th...) round of 
admission procedure to specializations where there is still capacity to accept students. The criteria for the other 
rounds might be different. 

 

 

ЧУХ АЛ  ОГ НОО:  
 

 элсэлтийн журмын шалгуур үзүүлэлтийг дунд сургуулийн вэбсайт дээр нийтлэх: 1-р сарын 31-ний 
дотор (дунд боловсролын салбаруудын элсэх нөхцөл, жишээлбэл эмчийн баталгаа) 

 өргөдөл хүлээн авах эцсийн хугацаа - 1-р шат:  
11-р сарын 30 хүртэл - авьяас чадварын шалгалт (бүжиг, жүжиг, хөгжим, урлаг, 
спортын сургууль) 
-  3-р сарын 1-ний дотор бусад сургуулиудад өргөдөл гаргах 

 -  элсэлтийн шалгалт 
 4 жилийн матуриттай сургууль (төгсөлтийн шалгалттай) - Чех хэлний ба математик   
 элсэлтийн нэгдсэн шалгалт - 4 сарын 12-ээс 28-ны хоорондох ажлын өдрүүд. 
 3 жилийн мэргэжлийн сургалт (төгсөөп дадлагын гэрчилгээ авна) - 4-р сарын 22- 
 оос 4-р сарын 30 хүртэл ажлын өдөр. Хэрэв элсэлтийн шалгалт байхгүй бол дүнгээ  
 энэ үед нийтлэх болно. 

Сургуулийн элсэлтийн шалгалт - огноог тодорхой сургуульд элсэх журмын шалгуурт нийтэлнэ, 
элсэлтийн урилга бичгээр сурагч хүлээн авна. 
Exact dates of  the GAT are to be found here: https://www.cermat.cz 

ZŠ 

SŠ 
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