
POZOR ZMĚNY! Přijímací řízení 2019/2020

V souvislosti s řešením mimořádné situace v ČR upravilo Ministerstvo 
školství mládeže a tělovýchovy některé aspekty přijímacího řízení.

1. Jednotná přijímací zkouška (JPZ) proběhne v měsíci červnu, termín konání JPZ bude 
vyhlášen 14 předem. Obsah i forma zkoušky zůstávají zachovány. 

2. Termín JPZ bude pouze jeden, jednotnou zkoušku tedy koná uchazeč pouze jednou, 
a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.

V  případě, že v prvním pořadí uvedl uchazeč nematuritní obor, pak skládá zkoušku ve
škole uvedené ve druhém pořadí.

Zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohou z omluvitelných 
důvodů zúčastnit prvního termínu. Svou neúčast musí písemně omluvit řediteli školy 
nejpozději do 3 dnů.

3. Zveřejnění výsledků - ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých a nepřijatých uchazečů do 
8 kalendářních dnů po termínu konání JPZ.

4. Možnost odvolání proti rozhodnutí ředitele školy je pro letošek zrušeno z důvodu 
urychlení procesu přijímání a je nahrazeno institutem „nového rozhodnutí“. 

Novým rozhodnutím může ředitel SŠ změnit původní rozhodnutí o nepřijetí 
uchazeče. 

Uchazeč, který se umístil pod čarou, může být díky tomuto mechanismu přijat na 
uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků. Ředitel SŠ je
povinen zveřejnit počet uvolněných míst.

5. Zápisový lístek

 Lhůta pro odevzdání zápisového lístku (ZL) je pouze 5 pracovních dnů od 
zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

 Zápisový lístek může uchazeč uplatnit opakovaně, pokud je přijat na základě 
nového rozhodnutí ředitele školy.

Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal ZL, a ta mu vydá ZL 
k odevzdání na druhou školu. 

6. Střední školy, kde se nekoná JPZ, mohou vyhodnotit přijímací řízení již v průběhu 
dubna nebo května a následně zveřejnit seznam přijatých uchazečů. 



POZOR! V případě, že se uchazeč hlásí současně na maturitní a nematuritní obor, 
vyčká s odevzdáním zápisového lístku do doby, než bude znát výsledky JPZ u 
maturitního oboru. 

Markéta Tesárková, výchovná poradkyně


