
Změny v přijímacím řízení 2019-2020 

 Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 

proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve 

středních školách. Nicméně stále platí, že konkrétní termín konání této zkoušky se nebude 

moci uskutečnit dříve než 14 dní po otevření školy.  

-  

 - Jednotná přijímací zkouška : se skládá, stejně jako podle stávající právní  

úpravy, z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a 

písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.  

 Počet termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek: každý uchazeč může písemný test z 

každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou.  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).  Druhá 

škola bude o výsledcích přijímacích zkoušek informována CENTREM. Uchazeč, který se hlásí 

na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na 

této škole. 

 Školní přijímací zkouška  (pokud ji ředitel vyhlásil pro daný obor)-  ředitel neprodleně vyhlásí 

dva termíny konání školní přijímací zkoušky. Školní přijímací zkoušku koná uchazeč na každé 

škole uvedené v přihlášce, pokud je součástí přijímacího řízení, pouze jednou. 

 Do 7 dnů vyhodnotí  testy z M a Čj Centrum, + 1 den = zveřejnění výsledků přijímacího řízení 

ředitelem SŠ 

 Zveřejnění výsledků a přijímání uchazečů na uvolněná místa 

 škola vyvěsí seznam s výsledky s tím, že  uchazeči budou uvedeni pod přiděleným 

registračním číslem. Seznam škola zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na svých 

webových stránkách, a to alespoň na dobu 15 dnů.  

 Změna  : Standardní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 

písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Díky 

tomuto mechanismu bude moci ředitel sám aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa 

podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků. Zákon také pamatuje právě na 

možnost změny uplatnění zápisového lístku, pokud k vydání nového rozhodnutí dojde.    

- Nové rozhodnutí se vždy řeší pouze na úrovni školy . Detailnější postup přijímání 

uchazečů na uvolněná místa bude blíže rozveden v prováděcím právním 

předpise. 

 Náhradní termín:  jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových 

stránkách ministerstvo. Náhradní termín školní přijímací zkoušky stanoví uchazeči ředitel 

školy, 

 Odevzdání zápisového lístku : 

 Úprava pro zápisový lístek  -   lhůta je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro 

zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tedy jak pro řádný, tak pro náhradní termín). 

Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě 

nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve 

škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou 

školu.  

  


