
INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 

Vyhlášení termínů přijímací zkoušky 

Konkrétní termín jednotné přijímací zkoušky vyhlásilo ministerstvo na pondělí 8. června 2020 pro 

čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia a úterý 9. června 2020 pro obory vzdělání 

šestiletých a osmiletých gymnázií. 

Místo konání přijímací zkoušky 

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. 

Zasílání pozvánek k přijímací zkoušce 

Pozvánku na řádný i náhradní termín zasílá ředitel školy, na které uchazeč koná jednotnou přijímací 

zkoušku. 

Pozvánku zašle ředitel školy uchazeči nejpozději  - 5 pracovních dní přede dnem konání prvního 

termínu školní přijímací zkoušky v řádném termínu nebo 5 pracovních dní přede dnem konáním 

prvního náhradního termínu školní příjímací zkoušky, - případně 10 pracovních dní před termínem 

jednotné přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška nekoná a uchazeč koná jednotnou 

přijímací zkoušku na této škole (tj. nejpozději v pondělí 25. května 2020 u čtyřletých oborů vzdělávání 

a v úterý 26. května 2020 v případě oborů vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií pro řádný 

termín a 9. června 2020 pro náhradní termín pro všechny obory vzdělání).   

Pozvánku zašle ředitel školy také na emailovou adresu, pokud je uvedena na přihlášce, a zveřejní 

informace o termínech nejpozději ve stejnou dobu na internetových stránkách školy. 

 

Průběh přijímací zkoušky 

Oproti běžným pravidlům podle školského zákona může uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku 

pouze jednou, způsob předávání dokumentace Centrem, průběh, délka trvání a předávání 

záznamových archů Centru a ostatní náležitosti s přijímací zkouškou související zůstávají zachovány. 

 

Vyhodnocení přijímací zkoušky 

Kritéria přijímacího řízení, která ředitel školy zveřejnil dle školského zákona, zůstávají zachována, 

ředitel je nesmí měnit.  

Centrum je povinno zpřístupnit výsledky jednotné přijímací zkoušky všem školám, na kterých se 

uplatňuje, do 15. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání a 16. června 2020 pro obory vzdělání 

šestiletých a osmiletých gymnázií (do 7 kalendářních dnů po termínu konání jednotné přijímací 

zkoušky). Nejpozději do 16. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání a do 17. června pro obory 

vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií (do 8 kalendářních dnů po termínu konání jednotné 

přijímací zkoušky) musí ředitel školy vyhlásit na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň 

způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů pod registračním číslem, spolu s výsledky 

prvního a posledního přijatého uchazeče a spolu s kritérii přijímacího řízení, a to alespoň na dobu 15 

dnů.    

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle 

těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti 

žádosti o vydání nového rozhodnutí (vzor viz dále). 

 

 

 



Odevzdání zápisového lístku  

Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro 

zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech 

vzdělání je termín pro odevzdání zápisového lístku tedy jednotný a to do 23. června 2020.  Pro 

uchazeče o střední vzdělání v oborech vzdělání šestiletého a osmiletého gymnázia je termín pro 

odevzdání zápisového lístku do 24. června 2020.    

Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí 

razítko pošty s tímto datem).  

 

Zpětvzetí zápisového lístku je možné nad rámec stávajících případů daných školským zákonem 

(školský zákon stanoví, že uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do 

oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo do konzervatoří) také v případě vydání nového 

rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí 

uchazeče (viz dále).   Zákon č. 135/2020 Sb. v kombinaci se školským zákonem, na který odkazuje, 

stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí na 10 

pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí. 

 

Podání žádosti o nové rozhodnutí   

Poučení uchazeče o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí  

Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání.   

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, 

mají možnost požádat o nové rozhodnutí.   

Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a 

závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních 

dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá 

na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také 

tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.  

Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá 

nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.   

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o 

přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové 

rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v 

kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového 

rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči. 

 

Náhradní termíny 

K náhradnímu termínu může jít uchazeč, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluvil písemně řediteli 

školy z řádného termínu. 

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanovilo ministerstvo na den úterý 23. června 2020, a to 

pro čtyřleté obory vzdělání a pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií. 

Termín pro odevzdání zápisového lístku při konání přijímací zkoušky v náhradním termínu je také pro 

všechny uchazeče jednotný: 3. července 2020 


