
INFORMACE PRO PŘIJÍMÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM 

ROCE 2019 / 2020 

 

 

V 1. kole lze podat až dvě přihlášky do 1. března 2020. Na obou přihláškách se uvádí obě 

   zvolené školy (popř. oba obory vzdělání v jedné škole) ve stejném pořadí!!! 

   (POZOR: u oboru s talentovou zkouškou musí být přihláška podána do 30. 11. 2019.) 

 

Přihlášku ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli SŠ;  

  Předem předtištěné dvě přihlášky dostanou žáci ve čtvrtek 30. 1. 2020 od třídní učitelky. Na 

přihlášce bude již školou vyplněna celá strana 2. Žák si potom vyplní doma stranu 1 a může 

přihlášku hned odevzdat na SŠ. 

 

Přijímací zkouška se skládá z jednotné zkoušky u oborů s maturitní zkouškou a případně  

   ze školní přijímací zkoušky, pokud o jejím konání ředitel střední školy rozhodne. 

 

Jednotná zkouška se koná formou testů ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura  

   a Matematika.  

  Termíny jednotné zkoušky: 

  1. termín: 14. dubna 2020 

  2. termín: 15. dubna 2020 – čtyřleté obory 

  

  Termíny jednotné zkoušky: 

  1. termín: 16. dubna 2020 

  2. termín: 17. dubna 2020 – šestiletá a osmiletá gymnázia 

 

  Náhradní termíny: 

  1. termín: 13. května 2020, pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín 

  2. termín: 14. května 2020, pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na druhý termín 

 

Jednotná zkouška se v 1. kole povinně koná v oborech středního vzdělání s maturitní  

   zkouškou 

 

Jednotná zkouška je organizována ve dvou termínech: v 1. stanoveném termínu ve škole 

   uvedené na přihlášce jako první, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na  

   přihlášce jako druhé (pokud uchazeč podá v 1. kole dvě přihlášky, uvádí školy na obou 

   tiskopisech ve stejném pořadí). Uchazeč tak může jednotnou zkoušku konat dvakrát,  

   pokud podá obě přihlášky do oborů s maturitní zkouškou, kde se jednotná zkouška povinně  

   koná. 

 

Od 22. dubna do 30. dubna 2020 je pro 1. kolo u oborů bez maturitní zkoušky i bez  

   talentové zkoušky stanoveno období pro školní přijímací zkoušky; pokud ředitel školy  

   o jejím konání rozhodl, koná se ve dvou termínech  

 

Od 12. dubna do 28. dubna 2020 je pro 1. kolo u oborů s maturitní zkouškou bez talentové 

   zkoušky stanoveno období pro přijímací zkoušky (pro jednotné i školní přijímací zkoušky).  

   Konkrétní dny konání školní přijímací zkoušky stanoví ředitel střední školy. 

 

  



Informace o přijetí / nepřijetí:  

 
-  U oborů s maturitní zkouškou se ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů  

     po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejnění výsledků testů středním  

     školám Centrem.  

– U oborů bez maturitní zkoušky se ukončí do 2 pracovních dnů po termínu stanoveném   

   pro přijímací zkoušky 

– V případě, že se nekoná jednotná ani školní přijímací zkouška, ukončí se hodnocení 

    uchazečů v období od 22. dubna do 30. dubna 2020. 

 

Zákonem je stanovena středním školám povinnost po ukončení hodnocení uchazečů  

   a případně po stanovení pořadí uchazečů zveřejnit na veřejně přístupném místě  

   ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, 

   seznam přijatých uchazečů pod jejich registračními čísly s výsledkem řízení u každého 

   uchazeče a nepřijatým uchazečům odeslat rozhodnutí o nepřijetí.  

   Platí i pro všechna další kola přijímacího řízení. 


Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena. Písemně 

  se rozhodnutí o přijetí uchazečům nezasílají. Ředitel školy odesílá rozhodnutí o výsledku  

  přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům. 

 

Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. 

 

Význam podání zápisového lístku 

   Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané SŠ. 

   Každý uchazeč obdrží pro školní rok pouze jeden zápisový lístek! Zápisový lístek bude   

žákům vydán od 2. do 13. 3. 2020 u zástupkyně ředitelky školy Mgr. Jiřiny Pohořálkové. 
 

Termín pro podání zápisového lístku 

   Na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek 

   přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. 

  

Zpětvzetí zápisového lístku 

   Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový  

   lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. 

 

 

Další potřebné informace na tel. čísle: 325 637 256 – ředitelka školy Mgr. Lenka Kuncová. 
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