
Informace pro žáky a zákonné zástupce vycházejících žáků
 (tj. 9. třída, zájemci z 5. třídy o studium na víceletém gymnáziu)

V souvislosti s řešením mimořádné situace připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování
ve školním roce 2019/2020 (publikováno ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb.).

Odkaz na plné znění zákona:
• http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-  

nekterym?highlightWords=135%2F2020 

PŘEHLEDNÉ SCHÉMA TERMÍNŮ PŘIJÍMACÍ  ZKOUŠKY (KTERÉ SE  POČÍTAJÍ  ODE DNE OTEVŘENÍ
ŠKOL PRO ŽÁKY) PŘILOŽENO 

Přinášíme vám přehled nejdůležitějších bodů a změn.

Vyhlášení jednotné přijímací zkoušky
-  jednotná přijímací  zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní  rok 2020/2021 proběhne

nejdříve 14 dnů ode den obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách
-  protože  MŠMT  předpokládá,  že  termín  znovuotevření  škol  bude  znám  s  určitým  časovým

předstihem,  kroky  k  přípravě  realizace  přijímacího  řízení  bude  možno  konat  ještě  před
znovuotevřením škol

- platí, ale termín ne dříve než 14 dní po otevření školy

Účast na přijímacím řízení
-  mohou se  účastnit  uchazeči,  které  v  termínu podali  úplnou přihlášku řediteli  střední  školy  v

termínu stanoveném školským zákonem

Obsah a forma jednotné přijímací zkoušky
- obsah i forma přijímací zkoušky zůstávají zachovány a nemění se ani ředitelem školy stanovená

kritéria či předpokládaný počet přijímaných uchazečů
- 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

Počet termínů 1. kola jednotných přijímacích zkoušek
- zde je velká změna, každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze

jednou (stejně tak zůstává pouze jeden náhradní termín pro uchazeče, kteří se z omluvitelných
důvodů nemohli zúčastnit prvního termínu)

- uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí ( pouze  v případě, že na
prvním pořadí v přihlášce uvedl nematuritní obor, koná zkoušku na škole v druhém pořadí)

- škola uvedená na přihlášce v druhém pořadí obdrží prostřednictvím Centra po zjišťování výsledků
vzdělávání výsledky uchazeče z jednotné přijímací zkoušky

Školní přijímací zkouška
- pokud škola zahrnula do svých kritérií  školní přijímací zkoušku, musí se uskutečnit  do termínu

(včetně) konání jednotné zkoušky
-  pozvánku  k  přijímací  zkoušce  zašle  ředitel  školy  uchazeči  nejpozději  5  pracovních  dnů před

termínem konání této zkoušky (současně ji zveřejní na webových stránkách školy)

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym?highlightWords=135%2F2020
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym?highlightWords=135%2F2020


- budou stanoveny dva termíny školní přijímací zkoušky (z důvodu, že každá ze dvou škol, kam se
uchazeč hlásí, může realizovat školní přijímací zkoušku), školní přijímací zkoušku koná uchazeč
pouze jednou

Vyhodnocení přijímací zkoušky (pokud je součástí jednotná přijímací zkouška)
- Centrum je povinno zpřístupnit škole výsledky do 7 kalendářních dní (i druhé škole na přihlášce)
- škola má  1 den na to, aby stanovila výsledné pořadí a  zveřejnila seznam s výsledky uchazečů

(nemění se procentuální váha výsledků JPZ – 60% pro uchazeče)

Vyhodnocení přijímací zkoušky (pokud není její součástí jednotná přijímací zkouška ani školní př.
zkouška)

- typické pro obory středního vzdělání s výučním listem – zde se vyhodnocení přijímacího řízení
může učinit s předstihem (např. v dubnu či květnu – nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni
konání  jednotné  přijímací  zkoušky  u  maturitních  oborů),  kdy  ředitel  školy  zveřejní  seznam
přijatých uchazečů do 5 prac. dnů ode dne ukončení hodnocení a nepřijatým uchazečům či jejich
zák. zástupcům odešle rozhodnutí

 
Zveřejnění výsledků a přijímání na uvolněná místa
-  zůstává  stejné,  škola  výsledky  vyvěsí  na  webové  stránky  výsledky  (uchazeči  uvedeni  pod

přiděleným registračním číslem) po dobu alespoň 15 dnů
- termín zveřejnění je nejpozději 8 kalendářních dnů od termínu jednotné přijímací zkoušky (platí

pro maturitní obory i obory s výučním listem)
POZOR:
- standartní odvolání nahrazeno institutem nového rozhodnutí (  § 101 písm. b) správního řádu),

kdy ředitel školy sám může aktivně přijmout uchazeče o uvolněná místa  (bez ingerence Krajského
úřadu)

Náhradní termíny (jednotné přijímací zkoušky – JPZ, školní přijímací zkoušky)
- MŠMT stanoví a zveřejní na web. stránkách náhradní termín jednotné přijímací zkoušky, náhradní

termín  školní  přijímací  zkoušky  stanoví  ředitel  příslušné  školy  (musí  být  nejpozději  v  den
náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky)

- vyhodnocení výsledků JPZ musí Centrum dodat škole do 3 kalendářních dnů od konání JPZ
- ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení do 4 kalendářních dnů ode dne konání JPZ v

náhradním termínu

Odevzdání zápisového lístku
- lhůta odevzdání je nově 5 pracovních dnů od termínu zveřejnění s výsledky uchazečů (platí pro

řádný i náhradní termín)
- uchazeč může i  nadále uplatnít  zápisový lístek opakovaně i  tehdy, pokud je přijat  na základě

nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu

PŘEHLEDNÉ SCHÉMA TERMÍNŮ PŘIJÍMACÍ  ZKOUŠKY (KTERÉ SE  POČÍTAJÍ  ODE DNE OTEVŘENÍ
ŠKOL PRO ŽÁKY) NALEZNETE ZDE


