
Vybrané informace ze zákona č.135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k 

některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 

 

• Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na 

přihlášce v prvním pořadí.  

• Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil 

a svoji neúčast písemně omluvil nejpozději do 3 dnů řediteli školy, ve které ji měl 

konat, koná zkoušku v náhradním termínu. 

• Další kola přijímacího řízení se konají podle školského zákona. 

• Hodnocení výsledků testů jednotné přijímací zkoušky zajišťuje Centrum pro zjišťování 

výsledků vzdělávání. To zpřístupní do 7 kalendářních dní po řádném termínu jednotné 

přijímací zkoušky hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí 

k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání; v případě náhradního termínu 

zpřístupní hodnocení uchazeče do 3 kalendářních dní. 

• Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých 

uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací 

zkoušky. 

• V případě náhradního termínu se postupuje obdobně s tím, že ředitel ukončí hodnocení 

přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 4 kalendářních dnů po dni 

konání náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky. 

• Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není 

odvolání přípustné. 

• Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané 

střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, 

který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po 

nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. 

 

Vybrané informace z vyhlášky č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a 

závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 

 

• Pozvánku k přijímací zkoušce 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. 

• Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut. Test z matematiky trvá 85 minut. 

• Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání, vyjádří svou vůli být přijat na základě 

vydání nového rozhodnutí tak, že ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení 

rozhodnutí o nepřijetí podá řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí. Ředitel 

školy vyhoví žádosti v případech, které uvádí vyhláška č. 232/2020 Sb. Jedná se tedy 

o alternativu klasického odvolání proti rozhodnutí ředitele školy.   

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky 

 

• Čtyřleté obory 8.6.2020 

• Víceletá gymnázia 9.6.2020 

• Náhradní termín pro čtyřleté obory i víceletá gymnázia 23.6.2020 


