
Přijímací řízení 

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou 

České republiky, zejména usnesení č. 201 ze dne 12. března 2020, kterým se zakázala osobní 

přítomnost žáků ve školách, které navázalo na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví proti 

šíření koronavirové nákazy, a následné vyhlášení nouzového stavu, připravilo Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání ve 

školním roce 2019/2020, Obecné informace přijímacího řízení pro přijímání žáků ke vzdělávání pro 

školní rok 2020/2021. 

Znění zákona naleznete na stránkách MŠMT zde: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-

zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym. 

Vyhlášení jednotné přijímací zkoušky přijímacího řízení do maturitních oborů 

Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne 

nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. 

Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo. 

Obsah a forma přijímací zkoušky 

Obsah i forma přijímací zkoušky zůstávají zachovány tak, jak je definuje školský zákon, tedy 

odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání a nemění se ani ředitelem 

školy dříve stanovená kritéria či předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání 

a formy vzdělávání. 

Jednotná přijímací zkouška se skládá, stejně jako podle stávající právní úpravy, z písemného testu ze 

vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika 

a její aplikace.  

Počet termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek 

Každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou (zachován 

zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního 

termínu, přičemž způsob omlouvání se neliší od úpravy ve školském zákoně). Uchazeč skládá 

zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí 

uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí). 

Škola uvedená na přihlášce v druhém pořadí, obdrží prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků 

vzdělávání výsledky uchazeče z jednotné přijímací zkoušky. 

Náhradní termín    

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách 

ministerstvo. 
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První kolo přijímacího řízení v oborech bez maturitní zkoušky: 

Absolventi ZŠ i SŠ:  přijímací řízení v pracovních dnech od 22. dubna do 30. dubna 2020. 

Ředitel školy v tomto případě zveřejní seznam uchazečů do 5 pracovních dnů ode dne ukončení 

hodnocení a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů 

odešle rozhodnutí. 

Aby se sladily termíny s jednotnou přijímací zkouškou a uchazeč si mohl kvalifikovaně vybrat 

preferovanou variantu střední školy v případě, že se hlásí současně např. na maturitní a nematuritní 

obor, ředitel školy zveřejní seznam s výsledky uchazečů také nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni 

konání jednotné přijímací zkoušky na středních školách s maturitní zkouškou. Od konce této 8denní 

lhůty pak uchazečům běží 5denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku (a to i v případě, že ředitel 

školy zveřejnil seznam s výsledky dříve).   

Zveřejnění výsledků a přijímání uchazečů na uvolněná místa 

Škola vyvěsí nejpozději 8 kalendářních dní od termínu jednotné přijímací zkoušky seznam s výsledky, 

kde uchazeči budou uvedeni pod přiděleným registračním číslem. Seznam škola zveřejní na veřejně 

přístupném místě ve škole a na svých webových stránkách. 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné.  

Uchazeči mohou být operativně přijati na místa, která budou případně uvolněna po uplynutí lhůty 

pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“ (tedy o možnost „být přijati 

na odvolání“). Standardní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 

písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Díky tomuto 

mechanismu může ředitel sám aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného 

pořadí po odevzdání zápisových lístků. Stále nicméně platí, že ředitel školy musí nechat volná místa 

pro uchazeče konající zkoušku v náhradním termínu.  

Odevzdání zápisového lístku  

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro 

zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tedy jak pro řádný, tak pro náhradní termín).  


