
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy ve školním 

roce 2019/2020 

 
1. Vyhlášení jednotné přijímací zkoušky 

 

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

proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků ve školách. Konkrétní termín 

stanoví MŠMT. 

 

2. Kdo se může zúčastnit přijímacího řízení 

 

Přijímacího řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří v řádném termínu odevzdali přihlášku. 

 

3. Obsah a forma přijímací zkoušky 

 

Obsah a forma přijímací zkoušky zůstávají zachovány tak, jak je definuje školský zákon. Jednotná 

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

písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. 

 

4. 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. V případě, že v prvním pořadí 

uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí. 

Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou 

přijímací zkoušku na této škole. Škola uvedená v druhém pořadí obdrží prostřednictvím Centra pro 

zjišťování výsledků vzdělávání výsledky uchazeče z jednotné přijímací zkoušky. 

 

5. Vyhodnocování přijímacího řízení v případech, kdy je jeho součástí jednotná přijímací     

zkouška 

 

Centrum výsledky zpřístupní oběma uvedeným školám na přihlášce. Škola určí výsledné pořadí 

uchazečů a zveřejní seznam s výsledky uchazečů. Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího 

řízení uchazečem podle současného znění školského zákona. 

 

6. Vyhodnocování přijímacího řízení, kdy není jeho součástí jednotná přijímací zkouška ani 

školní přijímací zkouška 

 

Ředitel školy zveřejní seznam uchazečů do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení a 

nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí. 

 

7. 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. 

Seznam s výsledky musí být zveřejněn 8 kalendářních dní od termínu jednotné přijímací 

zkoušky.  

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné. 

Standardní odvolání je nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm.b) správního řádu, 

kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Ředitel sám aktivně přijme uchazeče na 

uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků. 

 


