
I N F O R M A T I V N Í  S C H Ů Z K A  P R O  R O D I Č E  

Přijímací řízení v roce 2020 



Právní předpisy 

 

 zákon č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů  

 vyhláška č. 353/2016Sb., o přijímacím řízení ke 
střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 



1. kolo přijímacího řízení 

 

 zveřejnění kritérií SŠ –do 31. ledna 2020 

 

 2 přihlášky (na 2 SŠ nebo na 1 SŠ a 2 obory) 
 Doporučení KÚ JMK:  

1. škola, kterou děti opravdu chtějí - „vysněná škola” 

2. škola tzv. „na jistotu” 

 

 termín podání přihlášek do 1. března 2020 

 



Přihláška ke vzdělávání 

 v 1. kole - 2 přihlášky 
 ZŠ vyplní základní údaje a známky 
 ZZ vyplní ostatní údaje 
 některé SŠ vyžadují lékařské potvrzení o zdravotní 

způsobilosti ke vzdělávání 
 ZZ dokládá: úspěchy dítěte v soutěžích, doporučení ŠPZ 

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 
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Kritéria přijímacího řízení 

 

 hodnocení na vysvědčení z předchozího 
vzdělávání 

 jednotná přijímací zkouška 

 školní přijímací zkouška, je-li stanovena                     
(v kompetenci ředitele SŠ) 

 případně další skutečnosti, které osvědčují vhodné 
schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (doložit 
včas, NELZE DOLOŽIT DODATEČNĚ) 

 



Jednotné přijímací zkoušky 

 

 se týkají: 
  oborů vzdělání s maturitní zkouškou 

 netýkají se:  
 skupiny oborů 82 Umění a užité umění (kde je součástí 

přijímacího řízení talentová zkouška) 

 



Jednotné přijímací zkoušky 

 didaktické testy z ČJL a M a její aplikace 

 každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky 
konat dvakrát (do celkového hodnocení se 
započítává lepší výsledek) 

 v prvním stanoveném termínu (14. nebo 16.4.2020) 
ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí 

 ve druhém stanoveném termínu (15. nebo 17.4.2020) 
ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí 



Jednotné přijímací zkoušky 

 

 přípravu, distribuci, vyhodnocení testů zajišťuje 
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 

 podíl hodnocení přijímací zkoušky na celkovém 
hodnocení – 60 % (gymnázium se sportovní 
přípravou – 40 %) 

 ředitel SŠ může stanovit hranici úspěšnosti v 
jednotné zkoušce 

 



Termíny přijímacích zkoušek 

 

 Jednotné přijímací zkoušky: 
 14. a 15. dubna 2020 – čtyřleté studium 

 16. a 17. dubna 2020 – šestileté a osmileté gymnázium 

 

 Školní přijímací zkoušky: 
  škola stanoví 2 termíny 

 12. –28. dubna 2020 (obory s MZ) 

 22. –30. dubna 2020 (ostatní obory) 



Náhradní termíny 

 

 pokud se uchazeč k přijímací zkoušce nedostaví, ale 
do 3 dnů se řediteli dané školy písemně omluví (jen 
vážné důvody – např. zdravotní), může konat 
zkoušku v náhradním termínu 

 Jednotná přijímací zkouška – 13. a 14.5.2020 

 Školní přijímací zkouška – stanoví ředitel SŠ do 1 
měsíce od konání přijímacích zkoušek 



Uchazeči se SVP 

 

 podle vyjádření ŠPZ, které uchazeč doloží k 
přihlášce, rozhodne ředitel SŠ o uzpůsobení 
podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky 

 navýšení času o 25 %, 50 %, 75 % nebo 100 % 

 další uzpůsobení (pomůcky, podporující osoba 
apod.) 

 



Výsledky přijímacího řízení 

 

 CERMAT zpřístupní výsledky zkoušky nejpozději do 28. 
dubna 

 ředitel SŠ ukončí hodnocení a zveřejní výsledky do 2 
pracovních dnů od zpřístupnění výsledků CERMATem 

 zveřejnění seznamu přijatých uchazečů 

 zaslání rozhodnutí nepřijatým uchazečům 

 pokud se jednotná ani školní přijímací zkouška 
nekoná, zveřejní ředitel výsledky od 22. do 30 
dubna 

 



Zápisový lístek 

 

 každý uchazeč obdrží 1 zápisový lístek 

 ZL vydává základní škola pro své žáky (do 30.11. 
2019 a 15.3. 2020) 

 náhradní ZL vydává v případě ztráty nebo zničení 
zápisového lístku ZŠ 
 nutná písemná žádost a čestné prohlášení, že původní ZL nebyl 

a nebude uplatněn na jiné střední škole 

 



Zápisový lístek 

 

 zápisový lístek odevzdá ZZ nejpozději do 10 
pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o 
přijetí ke vzdělávání 

 slouží k potvrzení úmyslu vzdělávat se v dané střední 
škole 

 zápisový lístek lze uplatnit jen jednou 

 zpětvzetí je možné pouze v případě: 
 přijetí na jinou SŠ na základě odvolání 

 odevzdání ZL do oboru vzdělání s talentovou zkouškou 
(včetně konzervatoře) a následné přijetí do oboru vzdělání bez 
talentové zkoušky 

 





Odvolací řízení 

 

 odvolání se podává písemně ve lhůtě 3 pracovních 
dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí (je možné 
zaslat poštou i poslední den lhůty) 

 odvolání se adresuje řediteli střední školy 

 ředitel SŠ: 
 autoremedura 

 postoupení spisu na KrÚ 

 



Odvolání 

 Vzor odvolání není stanoven, doporučuje se však 
uvádět minimálně tyto náležitosti: 
 Název školy a její adresa (odvolání se zasílá řediteli školy, který 

rozhodnutí o nepřijetí vydal) 

 Datum 

 Odvolání proti nepřijetí ke studiu 

 Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno 
a příjmení, datum narození) ke studiu na (název oboru vzdělání a 
kód oboru)  
Pozn. Je možné uvést i důvody, pro které je odvolání podáváno. 

 Podpis ZZ nezletilého žáka 

 Jméno ZZ nezletilého žáka 

 Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno 

 

 



Další kola přijímacího řízení 

 

 počet dalších kol přijímacího řízení není omezen 

 ředitel SŠ zveřejní počty volných míst, kritéria a termíny 

    ve škole a na webových stránkách školy 

 tyto informace jsou souhrnně zveřejňovány na 
www.jmskoly.cz 

 neomezené množství přihlášek – vyplní se jen jedna 
škola (jedna kolonka) 

 možnost použít výsledky jednotné přijímací zkoušky 

 pozvánka se zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před 
termínem konání přijímací zkoušky 

 



Užitečné internetové stránky 

 Informace k přijímacímu řízení jsou zveřejňovány 
na: 
 školském portálu JMK (www.jmskoly.cz),  

 MŠMT (www.msmt.cz)   

 Cermatu (www.cermat.cz) 

 www stránkách jednotlivých středních škol 

 Atlasu školství (www.atlasskolstvi.cz) 

 www.infoabsolvent.cz 

 

 

 



Závěrem 

 

 

Děkuji za pozornost  

a přeji co nejvíce štěstí a co nejméně „nervů“  

při přijímacím řízení. 



Zdroje 

 prezentace z prac. setkání VP na SŠ Čichnova 5. 11. 
2019 

 https://www.atlasskolstvi.cz/a7470-prijimaci-rizeni-
ke-vzdelavani 

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

 https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-
prijimaci-zkouska-2019/vysledky-jpz/odvolani-
proti-rozhodnuti-o-neprijeti 
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