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Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce 

 

 
Vážení zákonní zástupci uchazečů, vážená uchazečko, vážený uchazeči, 

 

z IS Certis Vám byly vygenerovány a zaslány pozvánky k jednotné přijímací zkoušce. V těchto 

pozvánkách je, kromě jiného, uvedeno zejména následující: 

 

1. Vaše jméno a příjmení 

2. Evidenční číslo přihlášky 

3. Datum a místo narození 

4. E-mail 

5. Obor vzdělání 

6. Předměty pro didaktické testy – Matematika a Český jazyk a literatura  

7. Místo konání jednotné zkoušky – Střední průmyslová škola na Proseku 

8. Adresa konání zkoušky: Novoborská 2, 190 00 Praha 9  

9. Zkušební učebna 

10. Datum konání – 3. 5. nebo 4. 5. 2021 

11. Čas zahájení – Matematika v 8.30 hodin, Český jazyk a literatura v 11.10 hodin 

12. Celkový maximální počet bodů za předmět 

13. Časový limit konání testu 

14. Povolené pomůcky 

 

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů a kritéria přijímacího řízení stanovená 

ředitelem školy: 

 

Tyto údaje jsou zveřejněny na webových stránkách školy www.sps-prosek.cz v sekci Uchazeči 

a to od 13. 1. 2021 (https://www.sps-prosek.cz/pro-uchazece/prijimaci-rizeni/) 

 

Průběh přijímací zkoušky: 

 

Pokud uchazeč podal pro školní rok 2021/2022 jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se 

jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podal alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělání, 

ve kterém se jednotná zkouška koná, nebo podal pouze jedinou přihlášku, a to do čtyřletého 

oboru vzdělání, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech ve škole, kterou 

uvedl na přihlášce a ve které se jednotná přijímací zkouška koná. Ředitel této školy zasílá 

uchazeči pozvánku k přijímací zkoušce na oba termíny. 

Zároveň dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka 

a literatury trvá 70 minut a test z matematiky trvá 85 minut. 

 

Obsah jednotné přijímací zkoušky vychází z RVP pro základní školy. Uchazeč s SPU má 

uzpůsobené podmínky na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny. 

 

Uchazečům s českým nebo s cizím státním občanstvím, kteří získali vzdělání ve škole mimo 

území ČR, se při jednotných přijímacích zkouškách promíjí, na jejich žádost, podle § 20 odst. 

4 školského zákona, jednotná přijímací zkouška z českého jazyka. 

 

http://www.sps-prosek.cz/
https://www.sps-prosek.cz/pro-uchazece/prijimaci-rizeni/
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Znalost českého jazyka bude ověřena pohovorem dne 3. 5. 2021 od 11.00 hodin v zasedací 

místnosti vedení školy. 

 

Centrum zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů z jednotné přijímací zkoušky 19. května 

2021. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých 

uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem, 

tj. nejpozději 21. května 2021 na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň způsobem 

umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů pod registračním číslem. 

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí. Zákonní zástupci 

mají možnost využít práva nahlédnutí do spisu dne 21. 5. 2021 od 8 do 12 hodin. 

Odevzdání zápisového lístku  

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední 

škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho 

přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě 

poštovní službě. 

 

Zpětvzetí zápisového lístku  

Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání 

s talentovou zkouškou nebo do konzervatoří, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez 

talentové zkoušky, popř. pokud byl přijat na školu na základě odvolání.  

Náhradní termín -  k náhradnímu termínu se může dostavit uchazeč, který se do 3 dnů 

od řádného termínu konání jednotné přijímací zkoušky z vážných důvodů omluvil písemně 

řediteli školy z neúčasti při řádném termínu. Za vážné důvody lze v tomto případě považovat 

např. nemoc, karanténní opatření, nemožnost dostavit se na přijímací zkoušku ze zahraničí 

a další obtíže spojené s pandemií.  

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanovilo ministerstvo na 2. 6. a 3. 6. 2021 

 

V Praze dne 7. 4. 2021      Mgr. Jiří Bernát, v. r. 

                ředitel školy 

          

 

 

 

 

 


