
Přijímací řízení pro školní rok 2020-2021 

Letošní přijímací zkoušky a přijímací řízení se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech 

pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, který 

byl publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb. Účinnosti tento zákon nabyl 

dnem publikace ve Sbírce zákonů.  

K výše uvedenému zákonu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“ nebo 

„MŠMT“) vydalo prováděcí právní předpis: vyhlášku č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní 

zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, která upravuje detaily postupu  

při organizaci i hodnocení všech uvedených zkoušek.  

Termíny přijímacího řízení do maturitních oborů: 

 Jednotná přijímací zkouška: 8. 6. 2020.   

 Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky: 23. 6. 2020. 

 Odevzdání zápisového lístku: do 23. 6. 2020. 

 

Časový harmonogram jednotné přijímací zkoušky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Matematika – didaktický test 

 Učebna 
Začátek 

administrace 
zkoušky 

Zkouška 
(min)/předpoklad  

112 08:30 85 (8:45 - 10:10) 
 

125 08:30 85 (8:45 - 10:10) 
 

122 08:30 110 (8:45 - 10:35) 
 

Český jazyk – didaktický test 
 

Učebna 
Začátek 

administrace 
zkoušky 

Zkouška 
(min)/předpoklad  

112 10:55 70 (11:10 - 12:20)  

125 10:55 70 (11:10 - 12:20) 
 

122 11:20 90 (11:35 - 13:05) 
 

Dle vyhlášky č. 232/2020 Sb. trvá test  

z českého jazyka a literatury 70 minut. 

Test z matematiky trvá 85 minut. 
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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.  

Pokyny pro uchazeče: 

Povolené pomůcky 

Český jazyk a literatura:  Psací potřeby (modře nebo černě píšící propisovací tužka pro zápis  

    do záznamového archu; obyčejná tužka, barevné tužky či fixy  

    na poznámky či podtržení v testovém sešitě) 

Matematika:   Psací potřeby (modře nebo černě píšící propisovací tužka pro zápis  

    do záznamového archu; obyčejná tužka, barevné tužky či fixy  

    na poznámky či podtržení v testovém sešitě). 

    Rýsovací potřeby (pravítko s ryskou, úhloměr, kružítko, tužka apod.). 

Ochrana zdraví v průběhu jednotné přijímací zkoušky  

 V souladu s pozvánkou se žák dostaví na zkoušku ve stanovený čas.  

 Žáci z rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušku o 10 minut dříve, než je čas uvedený 
v pozvánce, budou vpuštěni do tříd jako první a opouštět místnost budou mezi posledními.   

 Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými 
opatřeními.  

 Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

 Žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení.  

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní 
infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 

 Všichni uchazeči, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky. 

 Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.   

 Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu nemusí 
mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog.  

 Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku. 

 Na přestávku mezi oběma zkouškami opustí uchazeči budovu školy. 

 

 

Ve Vlašimi dne 18. 5. 2020 

 

        Ing. Vladislav Novotný, v. r.  
              ředitel školy 


