
1 
 

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
 

8. 6. 2020 – ŘÁDNÝ TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ na škole, která je na 1. místě v přihlášce            

nejpozději do 25. 5. 2020 – uchazeči obdrží pozvánku k přijímací zkoušce s přiděleným evidenčním číslem přihlášky 

 

15. 6. 2020 – CIŠ Plzeň obdrží výsledky didaktických testů a vyhodnotí celé přijímací řízení (viz kritéria)                  

16. 6. 2020 – CIŠ Plzeň zveřejní výsledky přijímacího řízení na webových stránkách školy  

                         http://www.cisplzen.cz/uredni-deska 

                         http://ss.cisplzen.cz/prijimacky 

                         (pořadí žáků bude zveřejněno pod evidenčním číslem přihlášky)        

      

17. 6. 2020 – INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO UCHAZEČE A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE 

                         (15.00 – 17.00, učebna konání bude upřesněna) 

 přijatí uchazeči si mohou převzít rozhodnutí o přijetí a odevzdat zápisový lístek (ostatní přijatí uchazeči a jejich 

zákonní zástupci si musí vyzvednout rozhodnutí osobně v sekretariátu školy a musí podepsat převzetí), 

 nepřijatí uchazeči si mohou převzít rozhodnutí o nepřijetí (ostatním toto rozhodnutí zašle škola poštou), 

uchazečům škola sdělí předpokládaný počet uvolněných míst a mohou si podat současně žádost o vydání 

nového rozhodnutí (nahrazuje odolání proti nepřijetí). Nepřítomní nepřijatí uchazeči mohou podat tuto žádost 

do 1. 7. 2020 (žádost ke stažení na webu). Podáním žádosti dá nepřijatý uchazeč najevo zájem o studium oboru. 

                     

 nejpozději do 23. 6. 2020 – přijatí žáci, kteří nevyužili informační schůzku, mohou odevzdat zápisový lístek            

23. 6. 2020 – CIŠ Plzeň zveřejní počet uvolněných míst (http://ss.cisplzen.cz/prijimacky) 

 

1. 7. 2020 – poslední termín na podání žádosti o nové rozhodnutí 

2. 7.; v případě, že se bude konat náhradní termín 3. 7. 2020 – vydá ředitelka školy nové rozhodnutí uchazečům,  

                                                                                                                  kteří si podali žádost   

 do 10 pracovních dní uchazeč, který byl přijat novým rozhodnutím, odevzdá zápisový lístek             

 

 

23. 6. 2020 – NÁHRADNÍ TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  

                        (pozvánka bude zaslána po obdržené omluvy z řádného termínu v zákonem stanovené lhůtě)            

26. 6. 2020 – CIŠ Plzeň obdrží výsledky didaktických testů náhradního termínu a vyhodnotí celé přijímací řízení  

27. 6. 2020 – CIŠ Plzeň zveřejní výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu na webových stránkách školy  

                         http://www.cisplzen.cz/uredni-deska 

                         http://ss.cisplzen.cz/prijimacky 

                         (pořadí žáků bude zveřejněno pod evidenčním číslem přihlášky).                          

do 3. 7. 2020 – student přijatý v náhradním termínu odevzdá zápisový lístek                         
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INFORMACE O PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠKÁCH  
 

Písemné testy a jejich hodnocení: 

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: 

 z předmětu český jazyk a literatura, 

 z předmětu matematika a její aplikace.  

Maximální možný počet dosažených bodů v písemných testech z matematiky i českého jazyka a literatury 

je             50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si kritéria pro přijetí 

stanovují samy v rámci kritérií pro přijetí (více kritéria přijímacího řízení CIŠ Plzeň). 
 

Povolené pomůcky:  

 POVOLENÉ POMŮCKY   

Český jazyk a 
literatura  

  Psací potřeby (modře nebo černě píšící propisovací tužka pro zápis do záznamového archu; 
obyčejná tužka, barevné tužky či fixy na poznámky či podtržení v testovém sešitě)  

Matematika  

Psací potřeby (modře nebo černě píšící propisovací tužka pro zápis do záznamového      
archu; obyčejná tužka, barevné tužky či fixy na poznámky či podtržení v testovém sešitě)  

   Rýsovací potřeby (pravítko s ryskou, úhloměr, kružítko, tužka apod.)  

Uchazeči smí u zkoušky používat pouze povolené pomůcky. Použití jakékoli jiné než povolené pomůcky 

(mobilní a jiná elektronická zobrazovací zařízení) či další formy nesamostatné práce (napovídání, opisování, 

využívání tzv. „taháků“ apod.) jsou přísně zakázány a bude na ně nahlíženo jako na hrubé porušení pravidel 

zkoušky. Jakékoli slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou u 

zkoušek zakázané. 

 

 

Čas písemných testů (došlo k navýšení časových limitů): 

 písemný test z českého jazyka a literatury bude trvat 70 minut,  

 písemný test z matematiky pak 85 minut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


