
Vážení rodiče,  

ráda bych Vás seznámila s aktuálními informacemi o přijímacím řízení na SŠ pro školní rok 

2020/2021. Přijímací zkoušky se budou konat v náhradních termínech a v nezbytných 

případech i s upravenou organizací a podobou.  

• Vyhlášení jednotné přijímací zkoušky 

Jednotná přijímací zkouška pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne 

obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách. Konkrétní termín jejího 

konání stanoví ministerstvo.  

• Kdo se může účastnit přijímacího řízení  

Uchazeči, kteří v termínu podali úplnou přihlášku řediteli střední školy. 

• Obsah a forma přijímací zkoušky  

Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu z oboru Český jazyk a literatura a 

písemného testu z oboru Matematika a její aplikace.  

• Počet termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek – změna!!! 

Každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou 

(zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů 

zúčastnit prvního termínu). Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním 

pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak 

skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí). Škola uvedená na přihlášce v druhém 

pořadí, obdrží  výsledky uchazeče z jednotné přijímací zkoušky. Pozvánku k přijímací 

zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této 

zkoušky a současně ji zveřejní na webových stránkách školy.  

• Vyhodnocování přijímací zkoušky   

Centrum je povinno zpřístupnit škole výsledky do 7 kalendářních dní. Centrum výsledky 

zpřístupní i druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce. Škola má pak 1 den na to, aby 

určila výsledné pořadí uchazečů a zveřejnila seznam s výsledky uchazečů. Od konce této 

8denní lhůty pak uchazečům běží 5denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku. 

Zápisový lístek lze uplatnit - v případě nového rozhodnutí o přijetí - opakovaně. Nové 

rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový 

lístek k odevzdání na druhou školu.  

Změna nastává ve způsobu uplatnění opravného prostředku. Zákon říká, že odvolání proti 

rozhodnutí ředitele školy není přípustné. Ředitel bude moci sám aktivně přijmout uchazeče 

na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků.  

U oborů středního vzdělání s výučním listem, nemusí se s vyhodnocováním přijímacího řízení 

čekat na konání jednotné přijímací zkoušky a lze jej učinit i s předstihem.  

 

V Ivančicích 27. 3. 2020  Mgr. Dana Špidlíková, e – mail: spidlikova.d@zsvm.cz 


