Aktualizované informace k přijímacímu 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.
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.
•

Vyhlášení termínů přijímací zkoušky

Termín jednotné přijímací zkoušky bude v pondělí 8. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělávání, včetně
nástavbového.
•

Místo konání přijímací zkoušky

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. Pokud
se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v
pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole.
•

Zasílání pozvánek k přijímací zkoušce

Pozvánku na řádný i náhradní termín zasílá škola, na které uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku.
Pozvánku škola zašle uchazeči nejpozději v pondělí 25. května 2020. Pozvánku si přineste k přijímací
zkoušce.
•

Průběh přijímací zkoušky

Oproti běžným pravidlům podle školského zákona může uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku
pouze jednou. Oproti běžnému průběhu dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky.
Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas). Test z matematiky
trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas).
•

Vyhodnocení přijímací zkoušky

Kritéria přijímacího řízení zůstávají zachována. Škola obdrží výsledky jednotné přijímací zkoušky do 15.
června 2020 (do 7 kalendářních dnů po termínu konání jednotné přijímací zkoušky).
Dne 16. června 2020 ředitel školy vyhlásí na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň na
webových stránkách školy pořadí uchazečů pod registračním číslem.
Rozhodnutí o přijetí není rozesíláno prostřednictvím pošty.
V souladu s platnou legislativou není přípustné odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Nepřijatým
uchazečům škola neprodleně odešle rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těm uchazečům,
kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti žádosti o vydání
nového rozhodnutí podle §101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů. Tuto žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o
nepřijetí, případně od osobního převzetí.

•

Odevzdání zápisového lístku

Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů, tj. do 23. června 2020.
Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko
pošty s tímto datem).
•

Náhradní termíny

K náhradnímu termínu může jít uchazeč, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluvil 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.
Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na úterý 23. června 2020. Termín pro
odevzdání zápisového lístku při konání přijímací zkoušky v náhradním termínu je pro všechny uchazeče
jednotný, a to 3. července 2020.
•

Další ustanovení

Uchazeči jsou povinni řídit se i v průběhu jednotné přijímací zkoušky pravidly na ochranu zdraví a v
den zkoušky odevzdat vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků onemocnění.
Přílohy:
Časový rozvrh zkoušek
Čestné prohlášení
Ochrana zdraví na škole při konání přijímacích zkoušek

V pondělí 18.5.2020

vedení školy

