
Informace k přijímacímu řízení v roce 2020 

Přihláška 

 v prvním kole se zasílají 2 přihlášky 

 obdržíte přihlášky s vyplněnými základními údaji a známkami 

 do přihlášky vyplňte ostatní údaje (název a adresu střední školy, kód a název 

oboru, datum konání zkoušky, podpisy, atd.) a předejte, prosím, zpět na ZŠ ke 

kontrole  

 po zkontrolování budou přihlášky opatřeny razítkem a podpisem ŘŠ a vráceny 

zpět zákonným zástupcům 

 pokud je třeba, navštivte lékaře pro potvrzení o zdravotní způsobilosti ke 

vzdělávání 

 dokládejte např. úspěchy dítěte v soutěžích, doporučení ŠPZ (PPP, SPC) pro 

uzpůsobení podmínek přijímacího řízení (navýšení časového limitu, …) 

 návod, jak vyplnit přihlášku: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-

prijimaci-zkouska-2019/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss 

Odeslání přihlášek 

 je odpovědností zákonných zástupců 

 doporučujeme odesílat doporučeně či předat osobně 

 do konce února musí být přihlášky na SŠ 

Identifikační číslo 

 SŠ by měla písemně potvrdit převzetí přihlášky a předat identifikační číslo 

Přijímací zkoušky (pouze někdo, maturitní obory) 

 SŠ měly povinnost zveřejnit všechny požadavky do 31. ledna 

 zkoušky mohou mít podobu: 

1. centrálně zadávaného testu 

2. kombinace školního a centrálního zadávání 

 v případě školního kola přijde písemně pozvánka nejméně 14 dnů předem 

 centrálně zadávaný test může žák konat 2x 

Termíny jednotné zkoušky Čtyřleté obory Víceletá gymnázia 

1. termín 14. dubna 16. dubna 

2. termín 15. dubna 17. dubna 

Náhradní termín je 13. a 14. května. 

 

Výsledky přijímacího řízení 

 budou zveřejněny nejpozději 30. dubna 

 seznam přijatých uchazečů musí být zveřejněn na „nástěnce“ ve škole a 

rovněž na internetu – od okamžiku zveřejnění začínají běžet zákonné lhůty pro 

předání zápisového lístku 

 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss


Zápisový lístek 

 stvrzuje rozhodnutí žáka vstoupit na SŠ 

 musí být na SŠ předán do 10 dnů od zveřejnění výsledků 

 může být podán pouze jednou, ale … 

 v případě ztráty bude náhradní zápisový lístek znovu vydán na naší škole (je 

nutné předložit písemnou žádost o vydání náhradního zápisového lístku, jejíž 

součástí je čestné prohlášení, že původní zápisový lístek nebyl a nebude 

použit) 

Odvolání 

 oznámení o nepřijetí zasílá SŠ písemně 

 na podání odvolání je stanovena 3 denní lhůta od převzetí písemného 

rozhodnutí o nepřijetí 

 odvolání má smysl 

Další kola přijímacího řízení 

 probíhají zcela dle uvážení jednotlivých SŠ 

 neomezený počet přihlášek (musí být potvrzeny ZŠ) 

 aktuální informace o volných místech na jednotlivých SŠ naleznete na 

www.jmskoly.cz a webových stránkách jednotlivých SŠ 

Užitečné webové stránky 

 www.cermat.cz - informace k přijímacím zkouškám, odvolání, jak vyplnit 

přihlášku 

 www.atlasskolství.cz - přehled SŠ  

 www.scio.cz - info o přijímacích zkouškách a jak se na ně připravovat 

 https://www.msk.cz/cz/skolstvi/prijimaci-rizeni-40530/-42269 – souhrnné 

informace o přijímacím řízení 

 www.infoabsolvent.cz 

http://www.jmskoly.cz/
https://www.msk.cz/cz/skolstvi/prijimaci-rizeni-40530/-42269

