
Přijímací řízení 2020



Vyhlášení jednotné přijímací zkoušky 
(dále JPZ)

- JPZ proběhne 8.6.2020 pro čtyřleté obory        

a 9.6.2020 pro víceletá gymnázia



Obsah a forma JPZ

● skládá se z písemného testu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura 

a z písemného testu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

● pro zkoušku z Čj je navýšen čas o 10 minut

● pro zkoušku z M je navýšen čas o 15 minut

● nemění se  pravidla pro školní přijímací zkoušku, pokud ji škola 

zahrnula do kritérií, která vyhlásila



Počet termínů v rámci 1. kola přijímacích 
zkoušek

● uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze 

jednou

● pro uchazeče, který se z omluvitelných důvodů nemůže zůčastnit 

prvního kola, zůstává zachován náhradní termín

● uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí

● pouze v případě, že v prvním pořadí uvedl nematuritní obor, pak skládá 

zkoušku na škole uvedené ve druhém pořadí

● škola uvedená ve druhém pořadí obdrží prostřednictvím Centra 

výsledky uchazeče jednotné zkoušky



Obory s výučním listem

● ředitel SŠ může seznam uchazečů zveřejnit dříve - v průběhu dubna,      

či května

○
● nepřijatým uchazečům pošle rozhodnutí o nepřijetí

○
● nejpozději je možné zveřejnit seznam do 8 dnů od konání JPZ



Školní přijímací zkouška (ŠPZ)

● pozvánku zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před 

termínem konání této zkoušky a zároveň termín zveřejní na webových 

stránkách školy

● škola připraví pro uchazeče 2 termíny pro školní přijímací zkoušky

● uchazeč koná na každé škole uvedené v přihlášce pouze jednou



Vyhodnocení přijímací zkoušky

● JPZ vyhodnocuje Centrum

● Centrum zpřístupní výsledky zkoušky oběma školám do 7 kalendářních 

dnů
● SŠ zveřejní seznam s výsledky uchazečů hned na druhý den



Zápisový lístek

● Od konce osmidenní lhůty od konání JPZ běží uchazečům pětidenní 

lhůta  (5 pracovních dnů) pro odevzdání ZL a to i v případě, že ředitel 

SŠ zveřejnil seznam s výsledky již dříve

● změny uplatnění ZL se řeší pouze na úrovni SŠ
● ředitel SŠ zveřejní po uplynutí lhůty pro odevzdání ZL na svých 

webových stránkách počet volných míst, která bude obsazovat 

prostřednictvím vydání nových rozhodnutí



Zápisový lístek

● uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je 

přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu

● nové rozhodnutí předloží uchazeč na té SŠ, kde již odevzdal ZL a ta mu 

vydá ZL k odevzdání na druhou školu



Náhradní termín PZ

● náhradní termín JPZ zveřejní na svých internetových stránkách MŠMT

● náhradní termín ŠPZ stanoví ředitel SŠ


