
Nové informace k přijímacímu řízení na střední školy 

- Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich 

ukončování ve školním roce 2019/2020 (zákon č. 135/2020 Sb. ze dne 27. 3. 2020) 

-upravuje některé aspekty přijímacího řízení na SŠ 

 

1. Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve SŠ pro šk. rok 2020/2021 proběhne nejdříve 

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

MŠMT 

2. Zůstávají zachovány obsah a forma jednotné přijímací zkoušky – písemný test ze 

vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace 

3. Nemění se ani pravidla pro školní přijímací zkoušku, pokud ji SŠ zahrnula do kritérií 

přijímacího řízení 

4. První kolo přijímacího řízení 

a) 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 – písemná omluva do 3 dnů) 

b) Uchazeč skládá jednotnou zkoušku ve škole, kterou uvedl na přihlášce na 1. místě 

(pouze v případě, že uchazeč uvedl na 1. místě nematuritní obor vzdělávání, skládá 

zkoušku ve škole, kterou uvedl na 2. místě) 

c) Pokud SŠ zařadila do kritérií přijímacího řízení i svoji školní přijímací zkoušku, musí se tato 

zkouška uskutečnit nejpozději do termínu konání jednotné zkoušky 

5. Výsledky přijímacího řízení 

a) Jednotnou přijímací zkoušku vyhodnocuje Centrum – do 7 kalendářních dnů předá 

výsledky na obě SŠ, na které se uchazeč hlásí 

b) SŠ má 1den na to, aby určila výsledné pořadí uchazečů a zveřejnila seznam s výsledky (na 

internetu, v budově školy) 

c) Pokud se přijímací zkouška nekoná (obory s výučním listem), může SŠ vyhodnotit 

přijímací řízení s předstihem (duben – květen) – i v tomto případě zveřejní ředitel SŠ 

seznam s výsledky uchazečů nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné 

přijímací zkoušky do maturitních oborů 

6. Zápisové lístky  

a) Od konce této 8 denní lhůty pak uchazeč musí do 5 dní odevzdat na SŠ zápisový lístek, 

který ho opravňuje ke studiu na SŠ (a to i v případě, že ředitel SŠ zveřejnil seznam 

s výsledky dříve) 

b) Zápisový lístek lze uplatnit opakovaně  

c) Odvolání proti rozhodnutí ředitele SŠ není přípustné  

d) Pokud uchazeč nebude v 1. kole přijímacího řízení přijat a SŠ bude mít po odevzdání 

zápisových lístků volná místa, může být uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí 

podle § 101 písm. b) správního řádu (nové rozhodnutí se řeší na úrovni SŠ) 

e) Dojde-li k vydání nového rozhodnutí, může uchazeč uplatnit zápisový lístek opakovaně 

(vyžádá si ho zpět od SŠ, na kterou ho již podal) 

7. Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní MŠMT na svých internetových 

stránkách 

8. Náhradní termín školní přijímací zkoušky stanoví ředitel SŠ v návaznosti na harmonogram 

stanovený ministerstvem 

9. Další kola přijímacího řízení se konají v souladu se stávající právní úpravou 


