
INFORMACE PRO RODIČE 

Jednotná přijímací zkouška pro žáky 9. tříd – čtyřleté obory – se koná 8. června 2020. 

Jednotná přijímací zkouška pro žáky 5. a 7. tříd – osmileté a šestileté obory – gymnázia – se 
koná 9. června 2020. 

Náhradní termín pro všechny obory – 23. června 2020. 

K náhradnímu termínu může jít uchazeč, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluví písemně 

řediteli školy z řádného termínu. Za vážné důvody lze v tomto případě považovat např. nemoc, 

karanténní opatření, nemožnost dostavit se na přijímací zkoušku ze zahraničí a další obtíže 

spojené s pandemií. 

Letos dochází k prodloužení časů trvání jednotné přijímací zkoušky. 

 Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut. 

 Test z matematiky trvá 85 minut. 

Zpřístupnění výsledků jednotné zkoušky 

Ve školním roce 2019/2020 Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se 
uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání, do 7 kalendářních dnů po řádném 
termínu konání jednotné přijímací zkoušky). V případě čtyřletých oborů vzdělání a nástavbových 
studií do 15. června 2020, pro šestiletá a osmiletá gymnázia do 16. června 2020.  

V případě náhradního termínu Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče do 3 kalendářních dnů, tedy 
do 26. června, a to pro všechny typy oborů. 

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 
kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky, tj. do 16. června 2020 
pro čtyřleté obory vzdělání a nástavbová studia a do 17. června 2020 pro víceletá gymnázia.  V 
případě náhradního termínu ředitel školy postupuje obdobně a ukončí hodnocení přijímacího řízení 
do 4 kalendářních dnů po dni konání náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky, tj. 27. června 
2020. 

Ředitel stanoví pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. U přijatých uchazečů 
oznamuje rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.     

Seznam přijatých uchazečů ke střednímu vzdělávání zveřejňuje střední škola podle § 183 odst. 2 
školského zákona na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
a to alespoň po dobu 15 dnů; seznam obsahuje datum zveřejnění a poučení o právních následcích 
neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7 školského zákona. Zveřejněním seznamu se 
považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. V seznamu 
se zveřejňuje pod přiděleným registračním číslem výsledek přijímacího řízení u každého uchazeče. V 
případě náhradního termínu se postupuje obdobně.                                                                  

Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. 

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy 
odešle rozhodnutí o nepřijetí. V souladu s § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, 
maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, 
zašle všem nepřijatým uchazečům, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati z důvodu 



počtu přijímaných uchazečů, společně s rozhodnutím o nepřijetí zaslat také poučení o možnosti 
podat žádost o vydání nového rozhodnutí. 

Rozhodnutí o nepřijetí je zasíláno poštou do vlastních rukou zákonného zástupce uvedeného na 

přihlášce.  

 Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit zákonnému zástupci uvedenému na přihlášce, se ukládá 

na poště 10 dní. Po této lhůtě se rozhodnutí považuje za doručené.  

 Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, 

mají možnost požádat o nové rozhodnutí.   

 Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů.   

 Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce 

ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení 

rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po 

dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost 

posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.   

Uvolněná místa se budou obsazovat podle pořadí v přijímacím řízení uchazeči, kteří si podali žádost o 

vydání nového rozhodnutí. Seznamy takto přijatých uchazečů budou zveřejňovány na webových 

stránkách škol. 

Zápisový lístek 

Pokud přijatý uchazeč má úmysl vzdělávat se na střední škole, musí nejpozději do 5 pracovních dnů  

pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdat zápisový lístek. 

 

 


