
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO se uskuteční dne 17. 3. 2020 

Pro zájemce o studium v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou připraví škola tzv. 

„přijímačky nanečisto“.  

Přijímací zkoušky nanečisto škola pořádá pouze pro uchazeče, kteří odevzdají přihlášku ke 

studiu maturitního oboru ve Střední průmyslové škole polytechnické – Centru odborné 

přípravy Zlín ve školním roce 2020/2021. 

K této přijímací zkoušce nanečisto budou využity ilustrační testy z: 

 českého jazyka a literatury – 60 minut 

 matematiky – 70 minut, 

které formálními náležitostmi plně odpovídají centrálně zadávaným testům.  

Po uplynutí stanoveného času pro jednotlivé zkoušky budou žáci společně s vyučujícími 

pedagogy pracovat na řešení správných odpovědí. 

Přijímací zkouška nanečisto je určena pro prvních 120 uchazečů o studium, kteří se 

k přijímací zkoušce nanečisto přihlásí.  

Termín, doba a místo konání: úterý 17. 3. 2020 v budově SPŠP – COP Zlín 

Časový harmonogram:  

11:45 – 12:00 informace pro zájemce ve vestibulu školy a prezence zájemců o zkoušky 

nanečisto v učebnách  

12:00 – 12:10 instruktáž před testem z českého jazyka a literatury (10 min.)  

12:10 – 13:10 test z českého jazyka a literatury (60 min.)  

13:10 – 13:20 přestávka (10 min.)  

13:20 – 13:25 instruktáž před testem z matematiky (5 min.)  

13:25 – 14:35 test z matematiky (70 min.)  

14:35 – 14:45 přestávka (10 min.)  

14:45 – rozbor testů CJL a MAT, bodový zisk z testů (předpoklad 45 min.) 

15:30 – předpoklad ukončení přijímacích zkoušek nanečisto 

 

Poznámka: V době přestávek nesmí uchazeči o studium opouštět budovu školy. 

  

Uchazeči o přijímací zkoušky nanečisto se mohou přihlásit na zkoušku buď při podání 

přihlášky ke studiu přímo ve škole, nebo na e-mail: monika.valova@spspzlin.cz v termínu do 

6. 3. 2020. Při e-mailovém přihlášení bude uchazeč do seznamu k přijímacím zkouškám 

nanečisto zařazen až po termínu doručení platné přihlášky ke studiu do školy.  

V přihlašovacím e-mailu uveďte: 

Do předmětu: „Přijímací zkouška nanečisto“, do textu dále: 

1) jméno a příjmení uchazeče o studium 

2) obor studia, na který je podána přihláška (v případě obou přihlášek dva obory 

vzdělání) 

3) telefonní kontakt (mobil) a e-mail na zákonné zástupce uchazeče 

4) telefonní kontakt (mobil) a e-mail na uchazeče o studium (žák). 

 

Škola nebude zasílat zpětnou informaci (pozvánku) k přijímacím zkouškám nanečisto, 

uchazeč se ke zkoušce dostaví v uvedeném termínu a čase. 

 

Další informace o přijímacích zkouškách nanečisto můžete zjistit na telefon: 

577 573 102 – Bc. Monika Valová 

577 573 115 – Jana Holubářová 

577 573 112 – Mgr. Miroslav Gajdošík 

mailto:monika.valova@spspzlin.cz

