
Vážení rodiče a uchazeči o studium, 

   ráda bych Vám touto cestou sdělila pár informací z MŠMT ohledně přijímání ke vzdělávání. 

     Dne 27.3 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních 

pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání. Zákon upravuje zvláštní pravidla pro 

přijímání ke vzdělávání ve střední škole a ukončování středního vzdělávání ve školním roce 

2019/2020 a na ně navazující náhradní nebo opravné zkoušky a další související otázky. 

Níže najdete výčet zatím nejaktuálnějších informací k přijímacímu řízení. 

Přijímací řízení 

Vyhlášení jednotné přijímací zkoušky (JPZ) 

- O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy.  

- Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 proběhne 

nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách.  

-  Termín konání jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových 

stránkách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).  

 

Obsah a forma JPZ 

- Forma a obsah přijímací zkoušky se nemění, stejná zůstávají i kritérii přijímání.  

- Stále platí, že 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 JPZ 

- Jednotnou přijímací zkouška v 1. kole přijímacího řízení se koná pouze jednou, a to ve 

škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.  

-  Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví, 

musí svoji neúčast povinně omluvit nejpozději do 3 dnů řediteli školy, ve které ji měl 

konat. Zkoušky se zúčastní v náhradním termínu.  

- Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových 

stránkách ministerstvo. Další kola přijímacího řízení se konají podle školského 

zákona. 



Vyhodnocování a zveřejnění výsledků JPZ 

- Centrum pro zjišťování výsledků je povinno zpřístupnit škole výsledky do                    

7 kalendářních dnů po řádném termínu jednotné přijímací zkoušky (centrum výsledky 

zpřístupní i druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce). V případě náhradního 

termínu Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče do 3 kalendářních dnů. 

- Ředitel školy zveřejní (webové stránky, veřejně přístupné místo) seznam přijatých 

uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací 

zkoušky. Každý uchazeč bude mít přiděleno registrační číslo. V případě náhradního 

termínu se postupuje obdobně s tím, že ředitel ukončí hodnocení přijímacího řízení       

a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 4 kalendářních dnů po dni konání náhradního 

termínu jednotné přijímací zkoušky. 

- Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů 

ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí.  

Vyhodnocení přijímacího řízení v případech, kdy účastník nekoná jednotnou přijímací 

zkoušku 

- Typické pro obory středního vzdělávání s výučním listem.  

- Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů (webové stránky, veřejně dostupné 

místo) a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých 

uchazečů odešle rozhodnutí do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení, 

nejpozději však do 8 kalendářních dnů po dni pro konání řádného termínu jednotné 

přijímací zkoušky. 

- Zveřejnění výsledků v průběhu dubna, května. Ze středních škol by vám měly přijít 

dopisy, musíte si ty termíny hlídat. Každý uchazeč bude mít přiděleno registrační 

číslo.  

Přijímání uchazečů na uvolněná místa  

- Odvolání – odvolání proti rozhodnutí ředitele není přípustné. Ani tak uchazeči 

nepřichází o možnost být přijati na místa, která budou případně uvolněna po uplynutí 

lhůty odevzdání zápisových lístků, pokud se účastník umístil „pod čarou“ (tedy o 

možnost „být přijat na odvolání). Sám ředitel bude moci přijmout uchazeče na 

uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků.  

 



Odevzdání zápisového lístku 

- Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané 

střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, 

který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po 

nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. 

- Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě 

nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč 

ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na 

druhou školu. 

 

Zápisový lístek mám pro vás připravený k vyzvednutí u nás ve škole. Vyzvednout si ho 

můžete v těchto termínech:  

20.4. 2020 v čase 14:00 – 16:00 

21.4. 2020 v čase 9:00 – 11:00 

22.4. 2020 v čase 14:00 – 16:00 

Pokud Vám ani jeden z těchto termínů nevyhovuje kontaktujte mě a domluvíme se na 

jiném termínu a čase (čím dříve tím lépe).  

Snad jsou prozatím všechny informace srozumitelné, v případě nějakého dotazu pište 

přes Školu online nebo prostřednictvím emailu – petra.ochranova@zsmladecko.cz 

Pokud bude v mých silách veškeré dotazy ráda obratem zodpovím. Doporučuji 

sledovat aktuální dění.  

Zde Vám ještě vkládám odkaz, na kterém naleznete znění celého zákona. 
                    https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=8&T=786 
 

 Prosím o zpětnou vazbu. Napište mi, že se informace k vám dostali a rovnou připište, 

kdy se zastavíte pro zápisový lístek.  

                

Přeji Vám pevné zdraví, optimismus a mnoho sil v této specifické situaci.  

                                          

Mgr. Petra Ochranová 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=8&T=786


Předpokládané schéma: 

 

 

 


