
Přijímací řízení 2020/2021 

 
 

PŘÍPRAVA K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE 

Nabízíme žákům 9. ročníků základních škol a dalším uchazečům o studium maturitních oborů na naší škole,  
kurzy k přijímacím zkouškám: 

Datum Předmět Od - do Vyučující 
25. 2. 2020 ČESKÝ JAZYK 14.45 – 16.30 / dvě hodiny 

 
Mgr. Jaroslava Karásková 

26. 2. 2020 MATEMATIKA 14.45 – 16.30 Mgr. Martin Šmejkal 
3. 3. 2020 ČESKÝ JAZYK 14.45 – 16.30 Mgr. Jaroslava Karásková 
4. 3. 2020 MATEMATIKA 14.45 – 16.30 Mgr. Martin Šmejkal 

10. 3. 2020 ČESKÝ JAZYK 14.45 – 16.30 Mgr. Jaroslava Karásková 
11. 3. 2020 MATEMATIKA 14.45 – 16.30 Mgr. Martin Šmejkal 
17. 3. 2020 ČESKÝ JAZYK 14.45 – 16.30 Mgr. Jaroslava Karásková 
18. 3. 2020 MATEMATIKA 14.45 – 16.30 Mgr. Martin Šmejkal 

Kurzy se budou konat v budově školy – Světce 1. 
Učebny budou stanoveny podle počtu zájemců a zveřejněny ve škole. Vyučují se vždy dvě vyučovací hodiny, 
90 minut s krátkou přestávkou. 

 
Poplatek za jednu vyučovací hodinu kurzu a zkoušku nanečisto (ČJ+MAT) je stanoven na 60 Kč. Můžete si 
přihlásit celý blok přípravy (zkoušku je zdarma) nebo jednotlivé dny nebo předměty (cena zkoušky 60Kč). 
Vybraný počet objednaných hodin uhradíte v hotovosti v pokladně školy před první hodinou.  
Přijďte včas ohledně platby (do 14:40) a zahájení výuky (14:45). 
 
Pokud účastník nastoupí do 1. ročníku naší školy, bude mu poplatek za přípravu k přijímací zkoušce vrácen. 
 

 Přijímací zkoušky nanečisto: 25. 3. 2020 od 13.00 – matematika, český jazyk. 
Vyhodnocení testů:  31. 3. 2020 (ČJL) 14.45 – 16.30 

  1. 4. 2020 (MAT) 14.45 – 16.30 
 

Přihlášky s požadovaným termínem/počtem hodin registrujte na martin.smejkal@sps-tachov.cz 
Do předmětu napište: přijímací zkoušky 2020 

 
Přihlášený žák souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely evidence přihlášených a úhrady poplatku. Údaje 
budou skartovány po uplynutí povinné skartační lhůty podle zvláštních předpisů. 

 
Kapacita učebny je omezena na 30 žáků. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kritéria přijímacího řízení: 
1. Uchazeči o vzdělávání pro školní rok 2020/2021 budou přijímáni do oboru vzdělání na základě 

 vykonání jednotné přijímací zkoušky ( JP Z) a kritérií školy.  
Jednotná zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a z písemného testu z matematiky. 
Test z ČJL obsahuje 30 otázek, maximální počet bodů je 50. Na jeho vypracování je 60 minut. 
V testu z MAT lze získat maximálně 50 bodů. Na jeho vypracování je 70 minut. Ilustrační testy z předchozích let 
jsou již nyní k dispozici na www.cermat.cz . 

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo ČR, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost zkouška 
z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, se ověří 
rozhovorem. 

2. Pozvánku ke konání jednotné zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem jejího konání. 
3. Termíny:1. řádný termín: 14. 4. 2020 (školy uvedené v 1. pořadí), 2. řádný termín: 15. 4. 2020 

Mgr. Jana Hrčková v. r., ředitelka SPŠ, Tachov, Světce 1 

STŘEDNÍ  PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, TACHOV, SVĚTCE 1 

tel.: 374 616 351, 374 723 995 E-mail: info@sps-tachov.cz, www.sps-tachov.cz 
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