
CJL MAT
Aplikovaná chemie 28-44-M/01 30 *ano - ano ano ano - - ano - ano ano ano ano - 12.-13.04.2021 - 12.-13.05.2021 

Informační technologie 18-20-M/01 30 *ano - ano ano ano - - ano - ano ne ano ano - 12.-13.04.2021 - 12.-13.05.2021 

Cestovní ruch 65-42-M/02 30 *ano - ano ano ano ano ne - - ano ne ano ano Taktik, Přijímačky v pohodě - 14 - 15.04.2021 29.04.2021

Kosmetické služby 69-41-L/01 14 *ano - ano ano ano ano ne - - ano ano ano ano Taktik, Přijímačky v pohodě - 14 - 15.04.2021 29.04.2021

Masér sportovní a rekondiční 69-41-L/02 14 *ano - ano ano ano ano ne - - ano ano ano ano Taktik, Přijímačky v pohodě - 14 - 15.04.2021 29.04.2021

Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01 28 *ano - ano ano ano - - ano ano ano ano ano ano - 12.-13.04.2021 
12.-13.04.2021 

**fyzické testy

12.-13.05.2021                                                    

**fyzické testy                                                                 

Kadeřník 69-51-H/01 28 ne ano ano ano ano - - - - ano ano - - - - - -

** Fyzické testy u oboru BPČ proběhnou v termínech konání  JPZ Cermat tak, aby se navzájem časově nepřekrývaly.

Náhradní termíny

Termín školní 

přijímací zkoušky

průměrný 

prospěch ZŠ        1. 

pololetí 7 tř.

Části přijímacího řízení

Obor
Plánovaný 

počet

Přijímací 

zkoušky

průměrný 

prospěch ZŠ  2. 

pololetí 7 tř.

průměrný 

prospěch ZŠ  1. 

pololetí 8 tř.

Doporučený materiál      k 

přípravě

Termín JPZ 

CERMAT
doplňková kriteria (chování, 

nedostatečné apod.)

lékařské 

potvrzení o 

způsobilosti

soutěže                         

2. pololetí 7 tř.           

1. pololetí 9 tř.

JPZ 

CERMAT

fyzický 

test

Přípravný 

kurz

On-line 

příprava

školní přijímací test

* V případě nižšího počtu přijatých přihlášek ke vzdělávání, než je ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělání, se přijímací zkoušky konat nebudou. Tato informace bude 

zveřejněna ředitelem školy nejdéle 08.03.2021 na webu školy a zrovněň ji vhodnou formou (e-maiem, telefonicky či doporučeným dopisem) sdělí uchazečům, a to nejpozději do 19.03.2021.


