
INFORMACE KE ZMĚNÁM V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY ve školním roce 2019/2020 

 

➢ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – TERMÍNY:     ŘÁDNÝ     NÁHRADNÍ 

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (JPZk)              8. 6. 2020                            23. 6. 2020 

ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA                3.(5.) 6. 2020                     19.(20.)6. 2020 

 

➢ POZVÁNKA K VYKONÁNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY obsahuje zejména informace o  
 
a) předpokládaném počtu přijímaných uchazečů,  
b) kritériích přijímacího řízení stanovených ředitelem školy,  
c) místu a čase konání školní přijímací zkoušky žáka  

d) místu a čase konání jednotné přijímací zkoušky,  

e) obsahu přijímací zkoušky,  

f) označení oboru vzdělání, do kterého bude přijímací zkouška konána,  

g) formě přijímací zkoušky,  

h) seznamu povolených pomůcek pro její konání  

i) organizačních pokynech zejména v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2  

Pozvánku zašle v listinné i elektronické podobě ředitel školy uchazeči 10 pracovních dní před termínem     

jednotné přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška nekoná, případně 5 pracovních dní přede       

dnem konání prvního termínu školní přijímací zkoušky v řádném termínu. 

 

➢ DÉLKA TRVÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
 
Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut.  

Test z matematiky trvá 85 minut. 

 

➢ PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ NA ZÁKLADĚ NOVÉHO ROZHODNUTÍ 

 
o V roce 2020 nemůže uchazeč podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. 

 

o Možností, jak přijmout uchazeče, který nebyl přijat pouze z kapacitních důvodů je podání                      

ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ NOVÉHO ROZHODNUTÍ do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. 

(Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když 

uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty.) 

 

o Ředitel střední školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit POŘADÍM UCHAZEČŮ PODLE VÝSLEDKŮ 

PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. Tedy vydat nové rozhodnutí může až poté, kdy uběhne lhůta pro podání žádosti o nové 

rozhodnutí všem uchazečům a teprve po shromáždění všech došlých žádostí může rozhodnout (je nutné 

počkat i na žádosti, které byly podány poslední den lhůty na poště).  UPŘEDNOSTNĚNI BUDOU VÝŠE UMÍSTĚNÍ 

UCHAZEČI !!! 

 

➢ ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU 

 
o UPLATNĚNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU JE PODMÍNKOU PRO NÁSTUP DO ŠKOLY 

 

o JEDNOTNÝ TERMÍN pro všechny střední školy a obory, dokdy nejpozději musí být podán ZL je dán „vzorcem“: 

termín JPZk  +  8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků)  + 5 pracovních dnů pro odevzdání ZL. 

 

 



o ZL je možné odevzdat až v době, kdy uchazeč zná výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí, jelikož 

zápisový lístek může uplatnit pouze jednou (nejedná-li se o výjimku předpokládanou zákonem při vydání nového 

rozhodnutí nebo při předávání lístku z oborů s talentovou zkoušku na obory jiné). 
 

o Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy 

vzít zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. 

 

 


