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V platnosti v prvním kole přijímacího řízení zůstává:  

 podávání dvou přihlášek (uchazeč se může přihlásit na 2 obory vzdělání, i na 

stejné škole),  

 vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých 

uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů (pod přiděleným 

registračním číslem) i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům,  

 po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým 

uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí, 

 možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou,  

 výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou je ve dvou případech, kdy jej 

uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (a) když jeho odvolání 

bylo úspěšné, b) v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do 

oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové 

zkoušky),  

 odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze 

podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí, 

 odevzdání přihlášek pro talentové zkoušky do konce listopadu, 

 termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech 

v lednu, 

 sjednocení termínu pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů 

vzdělání bez talentové zkoušky na 1. března na první kolo přijímacího řízení, 

 doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke 

vzdělání se podává společně s přihláškou (podpůrná opatření 2 – 5), 

 konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou, 

 přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení 

výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 

 jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů 

Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném 

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, 

 jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány bezplatně středním 

školám, 
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 školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií 

přijímacího řízení uchazečem, 

 jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího 

oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru 

Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na 

dny: 

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:  

1. termín: úterý 14. dubna 2020   

2. termín: středa 15. dubna 2020  

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:  

1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020  

2. termín: pátek 17. dubna 2020 

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené 

obory vzdělání na dny:  

1. termín: středa 13. května 2020  

2. termín: čtvrtek 14. května 2020 

 

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se 

závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného 

studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost 

konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v 

konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová 

zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2020 podle § 62 odst. 3 

školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v 

pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2020 podle § 88 odst. 2 školského 

zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová 

zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2020, tento obor však 

koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-

konzervatore 
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