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Milí uchazeči,
v tomto školním roce vás čeká důležitý krok na cestě za vzděláním – přijímací zkoušky na střední 
školu. Společnost Scio připravuje testy pro přijímací zkoušky již řadu let, můžete se tak spolehnout 
na kvalitu testů a objektivitu zkoušek. Dovolte, abychom vás stručně informovali o podobě zkou-
šek, jejich průběhu a možnostech, jak se ke zkouškám kvalitně připravit, a popřáli vám, aby se vám 
zkoušky povedly k vaší plné spokojenosti.

Společnost Scio



1. kolo přij ímacího řízení
Termíny konání jsou jednotné pro všechny školy, které využijí v prvním kole přijímacího řízení testy Scio.
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Výhody přij ímacích zkoušek Scio
Škola, na kterou se hlásíte, využije přijímací zkoušky připravené společností Scio – to vám přináší tyto výhody:

Jasné,	srozumitelné	a	jednoznačné	úlohy - žádné chytáky, záludnosti ani zbytečné podrobnosti, 
jen základní znalosti z učiva, které je probráno.

Přesný	a	objektivní	výsledek - případná náhodná chyba z nepozornosti či z nervozity nemůže váš 
celkový výsledek podstatným způsobem ovlivnit.

Spravedlivé,	zcela	srovnatelné	výsledky - ze všech termínů zkoušek.

Možnost	dobře	se	připravit - předem známý obsah, forma i organizace zkoušek.

Možnost	vyzkoušet	a	nacvičit	si	přijímačky - ukázkové, cvičné i ostré verze testů a srovnávací 
zkoušky.
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Přijímací řízení
Střední škola vyhlásí na svých webových stránkách (a/nebo vyvěsí na veřejně přístupném místě ve škole) nejpoz-
ději do 31. ledna 2016 (pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října 2015), jak a podle čeho budou 
uchazeči ke studiu na střední škole přijímáni (tzv. přijímací kritéria). Vyhlášením se podmínky přijímání stávají 
závaznými pro příslušné kolo přijímacího řízení a už se nemohou změnit.

1. kolo přij ímacího řízení
Přihlášky
V prvním kole je možné podat maximálně dvě přihlášky. Přihlášku je třeba poslat nebo předat řediteli/ředitelce 
střední školy nejpozději do 15. března 2016, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 
30.  listopadu 2015. 

Přijímací	zkoušky
Pokud se střední škola rozhodne konat přijímací zkoušky v prvním kole, pak musí podle zákona proběhnout 
v  době od 22. dubna do 30. dubna 2016. V případě, že jsou přijímací zkoušky zadávány a vyhodnocovány cent-
rálně, je možné testy předřadit o 5 pracovních dnů před 22. dubna 2016.

Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se mohou konat v pracovních dnech od 2. do 
15.  ledna 2016. Součástí přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou může být (ale nemusí) také 
přijímací test.

Škola musí v prvním kole přijímacího řízení nabídnout uchazečům nejméně dva řádné termíny konání přijímacích 
zkoušek.

Dny konání zkoušky stanoví ředitel/ka střední školy.
Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení zasílá ředitel/ka střední školy 14 dní před termínem 
konání přijímací zkoušky.
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Pokud se nebudete moci z vážných důvodů (např. nemoc, úraz) dostavit v určeném řádném termínu k přijímací 
nebo talentové zkoušce a svoji neúčast písemně omluvíte řediteli/ředitelce školy nejpozději do 3 dnů po termí-
nu přijímací nebo talentové zkoušky, můžete vykonat zkoušku v náhradním termínu, který určí ředitel/ka školy. 
Přijímací nebo talentová zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné 
přijímací nebo talentové zkoušky.

Ale pozor, nepřítomnost na zkoušce z důvodu konání přijímací zkoušky na jiné škole či do jiného oboru není po-
važována za „vážný důvod“ nedostavení se na zkoušku.

Rozhodnutí	o	přijetí	v	prvním	kole	přijímacího	řízení
Školy, které konají přijímací zkoušky, musejí ukončit hodnocení uchazečů a oznámit výsledky do 3 pracovních dnů 
po druhém řádném termínu přijímacích zkoušek, nejdříve však 22. dubna. Většina škol to udělá následující den po 
druhém termínu přijímacích zkoušek. Školy, které nedělají přijímací zkoušky, mohou vyhlásit výsledky přijímacího 
řízení nejdříve 22. dubna.

Pokud jste byli přijati, najdete své registrační číslo v seznamu přijatých uchazečů, který bude umístěn na veřejně 
přístupném místě a na webových stránkách školy. Registrační číslo dostane každý uchazeč ve škole v den konání 
přijímací zkoušky. V případě, že se přijímací zkouška nekoná nebo ji v souladu s kritérii přijímacího řízení nemusíte 
konat, obdržíte přidělené registrační číslo písemně zároveň s informací o nekonání přijímací zkoušky.

Písemné rozhodnutí dostanete pouze v případě, že jste nebyli přijati. Nevyzvednutý dopis s rozhodnutím o nepři-
jetí se ukládá na poště po dobu 5 pracovních dnů. Po jejich uplynutí je považován za doručený.

Zápisový	lístek
Tiskopis zápisového lístku obdržíte na základní škole nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, 
že podáte přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. 

V případě přijetí je třeba do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn, zaslat nebo 
předat řediteli/ředitelce školy zápisový lístek. Den vyhlášení výsledků se do běhu lhůty nezapočítává. 
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Nedoručíte-li střední škole v této lhůtě zápisový lístek, může ředitel místo obsadit jiným uchazečem.

Zápisový lístek nelze vzít zpět. Výjimkou je případ úspěšného odvolání na jiné škole. Dokladem pro zpětné vydání 
zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení 
jste byli na základě odvolání přijati.

Odvolání
Pokud jste nebyli přijati, můžete do 3 pracovních dnů od doručení/převzetí rozhodnutí o nepřijetí podat (odeslat 
nebo donést) odvolání k rukám ředitele/ředitelky. 

Také se můžete přímo ve škole zeptat na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří sice byli přijati, 
ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).

Naprostá většina ředitelů bude chtít celé řízení urychlit a volná místa obsadit co nejdříve uchazeči, kteří nebyli 
přijati z kapacitních důvodů. Dodatečně přijatým rychle odešlou rozhodnutí. Počkají po dobu zákonné lhůty na 
to, kdo z nich odevzdá zápisový lístek, a postup zopakují. Teprve potom zbylá odvolání zamítnou a předají je 
k  rozhodnutí odboru školství krajského úřadu.

2. a další kola přij ímacího řízení
Pokud jste nebyli přijati v prvním kole a usoudíte, že nemá smysl se odvolávat, nebo vás přijali jinam, než jste 
chtěli, můžete využít druhé kolo přijímacího řízení. Vyhlašují ho jen ty školy, které nenaplní svoji kapacitu v prvním 
kole přijímacího řízení. Některé školy vyhlašují také třetí a čtvrté kolo přijímacího řízení.

Do dalších kol lze podat neomezený počet přihlášek. Informace o dalších kolech přijímacího řízení a volných mís-
tech naleznete na webových stránkách škol a na školských portálech krajských úřadů.

6



Společnost Scio připravuje k přijímacím zkouškám test obecných studijních předpokladů (OSP), testy z ma-
tematiky a z českého jazyka. Školy samy rozhodují o tom, z jakých předmětů se budou přijímací zkoušky ko-
nat. Testy, které připravuje společnost Scio, nevyžadují žádné speciální znalosti, neobsahují chytáky, nejsou 
založeny na výjimkách. Není proto třeba se doučovat nic, co přesahuje rámec předepsané látky pro základní 
školu. 

Testy obsahují pouze uzavřené úlohy, tj. takové úlohy, kdy z několika nabídnutých odpovědí vybíráte jedinou 
správnou odpověď. Za každou správnou odpověď získáte bod, za každou špatnou odpověď se část bodu 
odečítá ( jedna třetina bodu u úloh, kde vybíráte správnou odpověď ze čtyř možností, jedna čtvrtina bodu 
u úloh, kde vybíráte z pěti možností). Pokud na otázku neodpovíte nebo vyznačíte více odpovědí, nic nezís-
káte ani neztratíte.
Maximální dosažitelný počet bodů v testu odpovídá počtu úloh v testu.

Přij ímací zkoušky Scio
základní informace

V Libereckém	kraji	je bodové hodnocení přepočítáno tak, aby ma-
ximální možný bodový zisk v každém testu byl 60. 

Testování	uchazečů	se	zdravotním	postižením	či	znevýhodně-
ním	(SPU-O) může být u přijímacích zkoušek Scio přizpůsobeno 
např.  prodloužením časové dotace na řešení testů, adekvátní gra-
fickou úpravou testů atd. O využití možnosti přizpůsobit metodiku 
testování rozhoduje střední škola. 
Pokud patříte mezi tyto uchazeče, včas písemně školu informujte, 
škola Vám sdělí další postup.

předmět počet	
úloh

čas
na	řešení

ČJ 40 45 min
MA 30 60 min
OSP 60 60 min
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Jak se na zkoušky připravit?
Pro úspěch u zkoušek je důležité především dobré zvládnutí základních znalostí. Pokud jste ze základní školy 
dobře připraveni, není nutná žádná velká, časově náročná a podrobná příprava. 

Přesto je třeba si uvědomit, že přijímací zkoušky jsou soutěží. Zejména na těch školách, kde počet uchazečů vý-
razně převyšuje počet míst, často nestačí být dobrý. Musíte dosáhnout lepšího výsledku než ostatní tak, abyste 
byli „nad čarou“. Kvalitní příprava je pak důležitým předpokladem úspěchu.

S	dostatečným	předstihem	přesně	zjistit,	kde	máte	ve	vědomostech	mezery,	a	včas	je	doplnit. U při-
jímacích zkoušek by na to bylo pochopitelně pozdě. Na známky ze základní školy se bohužel nedá spoleh-
nout. Velice často se stává, že jedničkáři jsou u zkoušek předstiženi trojkaři z jiné školy. 

Porovnat	se	s	ostatními.	Při přípravě na přijímací zkoušky nestačí vědět, že umíte vyřešit většinu úloh v tes-
tu. Záleží na tom, jak úspěšní jsou ti, se kterými se u přijímacích zkoušek můžete potkat. Proto je důležité bě-
hem přípravy kontrolovat, jak na tom jste v porovnání s ostatními, a tomu přizpůsobovat intenzitu přípravy.

Seznámit	se	s	formou	testu.	Neznámá forma testu vás může zaskočit a kvůli tomu můžete ztratit zbytečně 
čas. Zadání úloh i postupy řešení jsou totiž u testů s výběrem odpovědi často odlišné ve srovnání s běžnými 
úlohami. Není dobré nechat se překvapit až u přijímacích zkoušek.

Připravit	se	na	zkouškovou	situaci,	atmosféru,	stres	a	trému,	které	ji	provází.

Přehled	přípravy	Scio	najdete	na				www.scio.cz/prijimacky.
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Několik užitečných rad
Zpracujte si plán přípravy.

Stanovte si jasné cíle.

Připravujte se pravidelně – každý den chvilka učení je lepší než mnoho hodin o víkendu.

Kombinujte různé typy přípravných materiálů – knihy, sešity, sbírky úloh, sady testů, on-line testy, 
on-line kurzy – učení vás bude více bavit.

Naučte se využívat různé nástroje – např. myšlenkové mapy, dělejte si poznámky.

Sledujte své pokroky, např. pomocí porovnávacích testů – zjistíte, jak je vaše příprava efektivní.



www.scio.cz,	s.r.o.
Pobřežní 34

186 00 Praha 8

zákaznická linka: 234 705 555
scio@scio.cz

Vyzkoušejte si on-line test zdarma.
www.scio.cz/zdarma


