
INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 
 
Letošní přijímací zkoušky a přijímací řízení se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech 
pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, který 
byl publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb.  
 
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. 
 

Uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou. Uchazeč koná jednotnou 
přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. Uchazeč může konat školní 
přijímací zkoušku. O jejím termínu konání podá informace příslušná střední škola, která tuto 
vyžaduje.  
 
Pozvánku na řádný i náhradní termín zasílá ředitel školy, na které uchazeč koná jednotnou přijímací 
zkoušku nejpozději do 10 pracovních dnů před konáním zkoušky. 
 
Oproti běžnému průběhu dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z 
českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas). Test z matematiky trvá 
85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas). 
 
Vyhodnocení přijímací zkoušky 
Nejpozději do 16. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástaveb 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, a to 
alespoň na dobu 15 dnů. 
 
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, včetně nástavbového studia 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. 

 

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

uchazeč uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat z 

kapacitních důvodů, může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Více informací naleznete na stránkách MŠMT. 

Můžete se informovat na SŠ, na kterou si vaše dítě podalo přihlášku, nebo se obrátit na 

kariérové poradce naší základní školy. 

Mgr. Vlastimil Šmidmajer: vlastimil.smidmajer@zsgvodnany.cz 

Mgr. Iva Vokatá: iva.vokata@zsgvodnany.cz 
 

14. 5. 2020       Mgr. Jarmila Rybáčková 
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