
Přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 

- řídí se zákonem 135/2020 a vyhláškou 232/2020. 

 

Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce (testy z ČJ a Ma) obdrží uchazeč nejpozději 10 dní 

před termínem jejího konání. 

Jednotnou zkoušku koná uchazeč jen jednou, a to na škole, kterou uvedl jako první v pořadí 

na přihlášce. 

Pokud uchazeč uvedl v přihlášce jen jednu školu s maturitním oborem, koná jednotnou 

zkoušku na této škole bez ohledu na pořadí. 

Výsledky jednotné zkoušky obdrží obě školy uvedené v přihlášce. 

Pozvánku ke školní přijímací zkoušce (pokud se koná) obdrží uchazeč nejpozději 5 dní  

před jejím konáním. 

Školní přijímací zkoušku koná uchazeč v prvním termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce 

jako první v pořadí, v druhém termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou 

v pořadí. Totéž platí i pro náhradní termíny. 

Pozor – školní přijímací zkouška je jen na některých školách, nejsou to jednotné testy  

z ČJ a Ma! 

 

Jednotná přijímací zkouška (testy z ČJ a Ma) 

8. 6. - 4leté maturitní obory 

9. 6. - 6letá a 8letá gymnázia 

Náhradní termíny - 23. 6. (pro 4leté obory i 6 a 8letá gymnázia) 

Test z ČJ a literatury trvá 70 minut, z matematiky 85 minut. 

 

Školní přijímací zkouška (pokud se koná) 

1. termín – 3., 4. června nebo 25., 26. května (pro školy na prvním místě na přihlášce) 

2. termín – 5., 6. června nebo 27., 28. května (pro školy na druhém místě na přihlášce) 

Náhradní termíny 

1. termín – 19., 20. 6. 

2. termín – 21., 22. 6. 



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. 

 

Zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů – do 8 kalendářních dní od termínu 

jednotné zkoušky (tedy do 16. 6. 2020 pro 4leté obory, do 17. 6. pro 6 a 8letá gymnázia) 

 

Zápisový lístek musí doručit přijatý uchazeč na střední školu do 5 pracovních dnů  

od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů – tedy do 23. 6. 2020 (doporučeně nebo osobně). 

Tento termín platí i pro školy bez jednotné přijímací zkoušky (učební obory).  

Střední škola nemůže vynucovat odevzdání zápisového lístku před tímto termínem. 

Pokud se na střední škole nekoná jednotná ani školní přijímací zkouška, zveřejní ředitel 

seznam přijatých a nepřijatých uchazečů nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni řádného 

termínu jednotné zkoušky (tedy do 16. 6. 2020) – týká se učebních oborů. 

 

Nepřijatí uchazeči 

Proti rozhodnutí ředitele střední školy o nepřijetí se nedá odvolat.  

Postupuje se následovně: 

Nepřijatý uchazeč může do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí podat řediteli SŠ 

žádost o vydání nového rozhodnutí (pokud uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení  

a nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů – byl tzv. pod čarou).  

Zápisový lístek může být vydán zpět, pokud uchazeč předloží nové rozhodnutí o přijetí  

na jinou střední školu.  Na tuto druhou střední školu musí zápisový lístek doručit nejpozději 

do 10 pracovních dnů od vydání nového rozhodnutí. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Přijímací řízení na střední školy 

2019/2020 

• 8. červen - 4leté obory 

• 9. červen - 6 a 8letá gymnázia 

Jednotná 
zkouška 

• 23.  červen -  všechny obory  
Náhradní 

termín 

• do 16.  června -  4leté obory  

• do 17.  června -  6 a 8letá 
gymnázia  

Výsledky 

• do 23.  června poslat 
zápisový l ístek -  doporučeně 
nebo osobně -  všechny obory  

Přijatý 
uchazeč 

• 3 dny na podání žádosti   
o vydání nového rozhodnutí  

Nepřijatý 
uchazeč 


