
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY, ROK 2019/2020 

Informace k přijímacímu řízení na střední školy v roce 2019/2020 dle manuálu MŠMT. 

 

Jednotná přijímací zkouška 

(dále jen JPZ) 

Informace ke konání JPZ dle:  

- Termín konání JPZ pro čtyřleté obory je pouze jeden:  8.červen 2020 

- V případě, že se žák nebude moci z omluvitelných důvodů dostavit ke konání JPZ, musí 

se omluvit u ředitele dané SŠ a bude moct konat JPZ v náhradním termínu.  

- Uchazeči konají zkoušku na škole, kterou uvedli na přihlášce jako první v pořadí, (pokud 

se JPZ koná pouze na druhé škole, tak uchazeči konají tuto zkoušku na druhé škole) 

- Pozvánky k JPZ obdrží uchazeči nejpozději 25.května 2020 (poštou, případně i na e-

mail, pokud jej uvedli do přihlášky) 

- Pozvánka na JPZ musí obsahovat informace o:    

1. předpokládaném počtu přijímaných uchazečů,  

2. kritériích přijímacího řízení stanovených ředitelem školy,  

3. místu a čase konání jednotné přijímací zkoušky u uchazečů,  

4. obsahu přijímací zkoušky,  

5. označení oboru vzdělání, do kterého bude přijímací zkouška konána,  

6. formě přijímací zkoušky,  

7. seznamu povolených pomůcek pro její konání a  

8. organizačních pokynech zejména v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV- 

2 (tedy například organizační pokyny pro uchazeče z rizikové skupiny, jak je 

uvedeno v metodice k Ochraně zdraví při konání přijímacích zkoušek). 

 

 

http://www.msmt.cz/file/52816_1_1/
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http://www.msmt.cz/file/52816_1_1/


- Vzhledem k současné situaci byl prodloužen čas na vypracování jednotlivých částí JPZ, 

a to: 

 Český jazyk a literatura    70 minut 

 Matematika    85 minut  

 

- Výsledky JPZ budou zveřejněny do 16. června na webu dané SŠ nebo na veřejně 

přístupném místu dané SŠ. 

- Rozhodnutí o nepřijetí zasílá ředitel SŠ poštou.  

V PŘÍPADĚ PŘIJETÍ NA SŠ: 

- V případě přijetí na SŠ je nutno potvrdit svůj záměr navštěvovat tuto školu, a to 

dodáním zápisového lístku do kanceláře SŠ. 

- Termín odevzdání zápisového lístku je do 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků 

přijímacích zkoušek – tzn. do 23. června - v tomto termínu se musí zápisový lístek 

odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem). 

V PŘÍPADĚ NEPŘIJETÍ NA SŠ: 

- Odvolání proti výsledkům JPZ letos není možno podat. 

- Lze podat tzv. žádost o vydání nového rozhodnutí, a to v případě že: 

1. Uchazeč splnil veškerá kritéria přijetí na SŠ. 

2. Uchazeč se na SŠ nedostal z kapacitních důvodů.  

- Žádost o vydání nového rozhodnutí musí být podána do 3 dnů od obdržení rozhodnutí 

o nepřijetí (počátek lhůty je ode dne následujícího).  

- Aby žádosti bylo vyhověno, musí být splněny tyto podmínky: 

1. Musí existovat volné místo na SŠ (zjistí se po odevzdání zápisových lístků žáků, 

 kteří byli přijati) 

2. Uchazeč musí splnit podmínky přijetí na SŠ. 

- Poučení o možnosti podání žádosti o nové rozhodnutí bude v dopise spolu s 

rozhodnutím o nepřijetí, stejně jako vzor žádosti. 



Školní přijímací zkouška 

- Některé SŠ mají v kritériích přijetí také svou vlastní školní přijímací zkoušku. 

- Dva termíny této školní přijímací zkoušky stanoví ředitel dané SŠ. 

- Uchazeč koná školní přijímací zkoušku v prvním termínu na škole, kterou uvedl na 

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

jako druhou v pořadí. 

- V období od středy 3. do čtvrtka 4. června 2020 ředitel SŠ oznámí první termín školní 

přijímací zkoušky – řádný termín.  

- V období od pátku 5. do soboty 6. června 2020, ředitel školy stanoví druhý termín 

školní přijímací zkoušky – řádný termín. 

- Pozvánky ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel SŠ nejpozději 5 pracovních dní 

přede dnem konání prvního termínu školní přijímací zkoušky v řádném termínu nebo 

5 pracovních dní přede dnem konáním prvního náhradního termínu školní příjímací 

zkoušky. 

- Zveřejnění výsledků školní přijímací zkoušky je nejpozději 16.června.  

- Termín odevzdání zápisového lístku do 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků 

přijímacích zkoušek – tzn. do 23. června - v tomto termínu se musí zápisový lístek 

odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem). 

Užitečné odkazy:  Ochrana zdraví v průběhu konání přijímacích zkoušek 

Informace ke konání přijímacích zkoušek od MŠMT 

 

Informace k jednotné přijímací zkoušce od CERMATU  

Harmonogram JPZ 2019/2020 
 

 

- 25. května   obdržení pozvánky k přijímací zkoušce 

- 8. června  Jednotná přijímací zkouška  

16. června  Zveřejnění výsledků přijímací zkoušky 

- 23. června  nejzazší termín odevzdání/poslání zápisového lístku 

 

- Žádost o vydání nového rozhodnutí poslat do 3 dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí.  
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