
 

Přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 – obory s jednotnou 

přijímací zkouškou (maturitní obory) 

Byl vydán nový zákon 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým 
druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.  

V naší škole od 11. 5. do 5. 6. 2020 probíhá prezenční výuka, a to pouze pro žáky 
9. ročníku, kteří se připravují na jednotnou přijímací zkoušku. Tato prezenční výuka 
nenahrazuje distanční výuku, ale rozšiřuje ji.  

Všichni žáci 9. ročníku se i nadále v plném rozsahu vzdělávají distančně v domácím 
prostředí, tzn. plní všechny úkoly zadávané na webu školy. 

 

Jednotná přijímací zkouška 

 Uskuteční se pouze v jednom termínu 8. června.  

 Žák ji absolvuje ve škole uvedené na na 1. místě přihlášky.  

 Čas na přijímací zkoušku z matematiky bude delší o 15 minut. 

 Čas na přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury bude delší o 10 minut.  

 Výsledky jednotné přijímací zkoušky jsou platné na obou školách uvedených 
v přihlášce. 

 Přijímací zkouška je pouze jednou částí přijímacího řízení. Ředitel školy 
hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem také podle hodnocení na 
vysvědčeních z předchozího vzdělávání, výsledků školní přijímací zkoušky, je-li 
stanovena, případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, 
vědomosti a zájmy uchazeče. 

Informace o jednotné přijímací zkoušce 2020 najdete na webu: 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska 

 

Přijímačky bez obav 

Na těchto odkazech najdete úlohy k domácímu procvičování: 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prijimacky-bez-obav 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani 

Testy či úlohy si můžete vyhodnotit prostřednictvím zobrazení klíče správných řešení. 
K dispozici jsou i vzorová řešení některých úloh. 
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Výsledky přijímacího řízení a zápisový lístek 

 

 Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých 
uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné 
přijímací zkoušky, tj. do 16. června 2020.  

 Začíná běžet lhůta 5 pracovních dnů na odevzdání zápisového lístku na 
zvolenou školu. Zápisový lístek musí být podepsán zákonným zástupcem 
a uchazečem. 

 Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí nebude přípustné z  
důvodu urychlení procesu přijímání. 

 Zákon zmiňuje možnost vydání dodatečného rozhodnutí o přijetí uchazeče 
ředitelem školy na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí  podle 
správního řádu. Tak bude možné přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa 
uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. 

 Ředitel školy má podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím 
řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, ve 
znění pozdějších předpisů, povinnost společně s rozhodnutím o nepřijetí zaslat 
všem nepřijatým uchazečům, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale 
nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, poučení o možnosti podat 
žádost o vydání nového rozhodnutí. Uchazeč může odevzdat řediteli školy 
žádost o vydání nového rozhodnutí do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno 
rozhodnutí o nepřijetí (počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni 
doručení rozhodnutí). 

 V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč 
uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek.  

 Více na:  https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-
zkouska/vysledky-jpz/podani-zadosti-o-nove-rozhodnuti 

 

Přeji všem našim vycházejícím žákům úspěšné přijímací řízení. 

Mgr. Alena Zvárová, výchovná poradkyně 
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