
Dle zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k 

jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 

3. 2020 pod č. 135/2020 Sb. a z průběžných vyjádření ministra Plagy MŠMT k dnešnímu 

dni prozatím plyne: 

1.kolo přijímacího řízení na střední školy s jednotnou přijímací zkouškou (9. ročník, 7. 

ročník, 5. ročník) 

- Jednotná přijímací zkouška proběhne pravděpodobně v červnu 2020, termín bude 

vyhlášen v květnu a nejpozději dva týdny před konáním zkoušky 

- Jednotná přijímací zkouška se koná pouze v jednom termínu, výsledky budou 

zpřístupněny Cermatem oběma středním školám, na které podal uchazeč přihášku 

- 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). 

- Bude stanoven pouze náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohou z vážných 

důvodů dostavit v řádném termínu na zkoušku 

 

- Školní přijímací zkouška, je-li zařazena do přijímacího řízení (např. angličtina, 

všeobecné studijní předpoklady, pohovor) se musí uskutečnit nejpozději do termínu 

(včetně) jednotné přijímací zkoušky 

Hodnocení 1. Kola přijímacího řízení 

- Jednotnou přijímací zkoušku vyhodnocuje, stejně jako doposud, Cermat. Škola 

odešle Cermatu ještě v den konání jednotné přijímací zkoušky naskenované testy 

s tím, že Cermat je povinnen 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, což má za cíl urychlit délku trvání přijímacího 
řízení tak, aby uchazeči znali výsledky v co nejkratším možném termínu.  

- Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle 

současného znění školského zákona, nemění se ani procentuální váha výsledků 

jednotné přijímací zkoušky na celkovém výsledku přijímacího řízení. 

Zveřejnění výsledků a přijímání uchazečů na volná místa 

- Zákon stanoví pro všechny střední školy stejný termín, do kdy nejpozději musí 

zveřejnit seznam s výsledky - 8 kalendářních dní od termínu jednotné 

přijímací zkoušky. 

- Změna nastává ve způsobu uplatnění opravného prostředku. Zákon říká, že 
odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné. K tomu se přistoupilo 
z důvodu urychlení procesu přijímání.  

- Nicméně ani letos uchazeči nepřichází o možnost být operativně přijati na 

místa, která budou případně uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání 

zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“ (tedy o možnost „být 

přijati na odvolání“ jak je ve veřejnosti vžito). 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. Tj. škola činí kroky tak, 

aby v co nejkratším možném termínu za využití dosavadních výsledků přijímacího 

řízení naplnila kapacitu školy. Stále nicméně platí, že ředitel školy musí nechat 

volná místa pro uchazeče konající zkoušku v náhradním termínu. 

 
Odevzdání zápisového lístku  

-  lhůta je 5 pracovních dnů pro odevzdání 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. 

 

 

 

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 zaslat elektronicky) u nás 
ve škole výchovné poradkyni. 

 

 


