
Informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce k přijímacímu řízení 
2019/2020 pro obory bez jednotné přijímací zkoušky, typicky střední školy 
s výučním listem 
 

- Střední školy začaly od 22. dubna zveřejňovat výsledky uchazečů 1. kola 
přijímacího řízení. Sledujte webové stránky střední školy, kde máte podané 
přihlášky. 

- V případě úspěšného přijetí ke studiu je potřeba odevzdat na vybranou školu 
Zápisový lístek. Lhůta a způsob předání na konkrétní škole. 

- V případě nepřijetí je důležité umístění uchazeče, kontaktujte tedy vaši střední 
školu a dohodněte se na dalším postupu. 

- V případě, že máte přihlášen maturitní i nematuritní obor, doporučuji odevzdat 
Zápisový lístek na nematuritním oboru, pokud byl uchazeč přijat. Nově lze 
Zápisový lístek stáhnout v tomto konkrétním případě a odevzdat na maturitním 
oboru (pokud bude přijat v červnu po konání jednotné přijímací zkoušky). 

- O přijetí či nepřijetí informujte výchovnou poradkyni Mgr. Zuzanu Holou, 
Potvrzení střední školy o přijetí nebo potvrzený Zápisový lístek střední školou 
(ofocený nebo naskenovaný) prosíme předložit (možno i elektronicky) u nás 
ve škole výchovné poradkyni. 

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

školním roce 2019/2020 

 
Vyhodnocování 1. kola přijímacího řízení v případech, kdy není její součástí 
jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška  

- Pokud se jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole 
přijímacího řízení nekoná, to znamená typicky 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 (např. v průběhu dubna či 
května). Ředitel školy v tomto případě zveřejní seznam uchazečů do 5 pracovních 
dnů ode dne ukončení hodnocení a nepřijatým uchazečům nebo zákonným 
zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí. Aby se sladily 
termíny s jednotnou přijímací zkouškou a uchazeč si mohl kvalifikovaně vybrat 
preferovanou variantu střední školy v případě, že se hlásí současně např. na 
maturitní a nematuritní obor, ředitel školy zveřejní seznam s výsledky uchazečů 
také nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky 
na středních školách s maturitní zkouškou. Od konce této 8denní lhůty pak 
uchazečům běží 5denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku (a to i v případě, že 

ředitel školy zveřejnil seznam s výsledky dříve). 
 
Odevzdání zápisového lístku  

-  lhůta je 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku 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 institutu nového rozhodnutí. 

Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a 

ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu. 


