
Informace pro uchazeče o přijetí ke střednímu vzdělávání - hlavní změny oproti standardní úpravě  
a důležité termíny 

V souvislosti s mimořádnou situací způsobenou koronavirovou pandemií, dochází k podstatným 
změnám v organizaci přijímacího řízení. Letošní přijímací řízení se řídí (kromě školského zákona) 
především zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům 
vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 Sb. (dále jen „zákon o zvláštních 
pravidlech“) a vyhláškou č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce 
ve školním roce 2019/2020 (dále jen „vyhláška“), která upravuje detaily při organizaci a hodnocení 
zkoušek. Kromě toho vydalo MŠMT celou řadu informačních a metodických materiálů. 

Přijímacího řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří v termínu stanoveném školským zákonem podali 
úplnou přihlášku řediteli střední školy (pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. 3. 2020 pro obory vzdělání 
bez talentové zkoušky).  Zákon o zvláštních pravidlech se vztahuje pouze na ty části přijímacího řízení, 
které ještě nebyly realizovány (typicky jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací zkoušky). Zákon 
se naopak netýká těch aspektů přijímacího řízení, které již proběhly (např. přijímání do oborů vzdělání 
s talentovou zkouškou), dříve uzavřené části přijímacího řízení či již zrealizované přijímací řízení tedy 
zůstávají zachovány. 

V platnosti zůstávají jednotná kritéria přijímacího řízení, způsob hodnocení jejich splnění  
i předpokládané počty přijímaných uchazečů do příslušných oborů vzdělání. 

Kromě jednotné přijímací zkoušky může ředitel školy stanovit v rámci vyhlášených kritérií i vykonání 
školní přijímací zkoušky (v praxi se využívá této možnosti minimálně). 

Oproti stávajícím pravidlům stanovených školským zákonem se jednotná přijímací zkouška koná pouze 
jednou. Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.  Pouze v případě, že 
v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené  
v druhém pořadí s uvedeným maturitním oborem. Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium 
se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole. 

Jednotná přijímací zkouška se skládá, stejně jako podle stávající právní úpravy, z písemného testu ze 
vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její 
aplikace. 

Dochází k prodloužení času trvání jednotné zkoušky – test z českého jazyka a literatury nyní trvá 70 
minut (prodloužen o 10 minut), test z matematiky tvá 85 minut (je delší o 15 minut). 

Pozvánku zašle ředitel uchazeči nejpozději 10 pracovních dní před termínem jednotné přijímací 
zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška nekoná a uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na této 
škole (tj. nejpozději v pondělí 25. května 2020 u čtyřletých oborů a nástaveb a v úterý 26. května 2020 
u oborů vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázii).  

TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY VYHLÁSILO MŠMT NÁSLEDOVNĚ: 
 

Jednotná přijímací zkouška – 
řádný termín 

čtyřleté obory včetně 
nástavbového studia 

8. 6. 2020 
 

 obory šestiletých a osmiletých 
gymnázií 

9. 6. 2020  

Jednotná příjímací zkouška – 
náhradní termín 

čtyřleté obory včetně 
nástavbového studia 

23. 6. 2020 

 obory šestiletých a osmiletých 
gymnázií 

23. 6. 2020 



K náhradnímu termínu může jít uchazeč, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluvil písemně řediteli 
školy z řádného termínu (nezletilého uchazeče omlouvá jeho zákonný zástupce). 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.  

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle současného znění školského 
zákona, nemění se ani procentuální váha výsledků jednotné přijímací zkoušky na celkovém výsledku 
přijímacího řízení (tedy 60 % pro uchazeče obecně a 40 % pro uchazeče o studium na gymnáziu se 
sportovní přípravou). 

Výsledky budou Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupněny školám do 15. června 2020 
(čtyřleté obory včetně nástaveb), resp. do 16. června (obory vzdělání šestiletých a osmiletých 
gymnázií). 

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 
kalendářních dnů po dni konání řádného termínu zkoušky, tzn. 16. června 2020 pro čtyřleté obory 
včetně nástaveb, 17. června 2020 pak pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií.  

Nepřijatým uchazečům (resp. jejich zákonným zástupcům) odešle ředitel rozhodnutí o nepřijetí. 

Podle § 18 zákona o zvláštních pravidlech není odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti  
o přijetí ke vzdělávání na střední školu (jako za standardní situace) přípustné. Nepřijatý uchazeč má 
však možnost v souladu s § 11 odst. 1 vyhlášky ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí 
o nepřijetí podat řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí.  

Tato možnost se však týká pouze toho uchazeče, který: 

 uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil podmínky přijímacího řízení, ale  
 nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.   

Takovéto žádosti ředitel školy vyhoví v tom případě, že jiný přijatý uchazeč (přijatí uchazeči) neodevzdá 
(neodevzdají)  ve stanovené lhůtě zápisový lístek nebo dojde ke zpětvzetí zápisového lístku a následně 
přijme uchazeče na základě tzv. nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým změní 
původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.  Pokud by nebyl předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
tímto postupem naplněn, může ředitel školy sám oslovit dalšího uchazeče, který splnil podmínky 
přijímacího řízení a nebyl z kapacitních důvodů přijat. Současně je ovšem třeba počítat  
i s tím, že pokud nebude moci ředitel školy žádosti o vydání nového rozhodnutí vyhovět (těchto žádostí 
bude více než uvolněných míst), usnesením zastaví řízení o žádosti. 

Kromě doplnění předpokládaných počtů přijímaných uchazečů institutem nového rozhodnutí, zůstává 
standardní možnost vyhlásit další kolo (kola) přijímacího řízení. Informace o volných místech  
a vyhlášených dalších kolech budou školy zveřejňovat na svých webových stránkách  
a současně je předávat krajskému úřadu, který je bude zveřejňovat na webových stránkách kraje 
(www.kr-vysocina.cz, Veřejné služby - Školský portál - Přijímací řízení)  

Odevzdání zápisového lístku:  
Úprava pro zápisový lístek je obdobná jako ve školském zákoně s tím, že lhůta pro odevzdání je  
5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tj. 
od 16. či 17. června), tzn., že končí 23. června 2020 pro čtyřleté obory a nástavby, resp.   
24. června 2020 pro šestiletá a osmiletá gymnázia), zápisový lístek je třeba v tomto termínu odevzdat 
buď ve škole, nebo předat k poštovní přepravě (postačuje razítko pošty s tímto datem). Uchazeč může 
uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného 
podle správního řádu (standardně se tato možnost týkala přijetí na škole, kam byl přijat na odvolání, 
které nyní není možné). Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam již dříve odevzdal zápisový 



lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu, kam byl přijat na základě nového 
rozhodnutí. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanovují lhůtu pro odevzdání 
zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) 
nového rozhodnutí uchazeči. Ze školského zákona se přebírá možnost vzít zpět zápisový lístek 
uplatněný v přijímacím řízení na obor vzdělání s talentovou zkouškou nebo konzervatoř, pokud byl 
následně uchazeč přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky. 

Pokud se jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení 
nekonala (např. u oborů vzdělání středního vzdělání s výučním listem), nemusel ředitel školy  
s vyhodnocováním přijímacího řízení čekat na konání jednotné přijímací zkoušky a bylo možno jej učinit 
i s předstihem (již v průběhu dubna či května). Aby se sladily termíny s jednotnou přijímací zkouškou  
a uchazeč si mohl kvalifikovaně vybrat preferovanou variantu střední školy v případě, že se hlásí 
současně např. na maturitní a nematuritní obor, ředitel školy zveřejní seznam s výsledky uchazečů 
také nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky na středních školách s 
maturitní zkouškou. Od konce této 8denní lhůty (tj. od 16. června 2020) pak uchazečům běží 5 denní 
lhůta pro odevzdání zápisového lístku (a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam s výsledky 
dříve). Termín 23. června 2020 je tedy nejzazším pro odevzdání zápisového lístku i pro obory vzdělání 
bez jednotné zkoušky.  

Příklad:  
Uchazeč podal přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení, přičemž jako školu na 1. místě uvedl SOU 
technické a obor vzdělání 23-56-H/01 Obráběč kovů (nematuritní obor bez jednotné zkoušky), na 2. 
místě SPŠ a obor vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum (maturitní obor s povinností vykonat 
jednotnou zkouškou).  V tomto případě bude konat jednotnou zkoušku dne 8. 6. 2020 na škole uvedené 
v přihlášce na 2. místě. Pokud bude přijat na obě školy a obory vzdělání, je třeba, aby nejpozději do 23. 
června zvolil jednu ze škol a tam odevzdal zápisový lístek. 
Pokud bude přijat (zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod registračním číslem na veřejně 
přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup - webové stránky školy) na SOU 
technické a ze SPŠ obdrží rozhodnutí o nepřijetí, má možnost do výše uvedeného termínu odevzdat 
zápisový lístek na SOU technickém (tím získá jistotu nástupu na tento obor) a současně, pokud stále 
preferuje spíše vzdělávání na SPŠ, ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí 
podat řediteli SPŠ žádost o vydání nového rozhodnutí.  V případě, že nebude předpokládaný počet 
přijatých uchazečů v oboru 78-42-M/01 Technické lyceum naplněn (některý z uchazečů neodevzdá 
zápisový lístek), je reálná šance, že ředitel školy přijme uchazeče na základě tzv. nového rozhodnutí 
podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým změní původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.  To vše 
pouze tehdy, pokud splnil podmínky přijímacího řízení a nebyl původně přijat z kapacitních důvodů, nyní 
se místo uvolnilo a uchazeč je „dalším v pořadí nepřijatých“ podle výsledků přijímacího řízení.  Pokud 
ředitel SPŠ vyhoví žádosti uchazeče a přijme jej na základě nového rozhodnutí, je třeba předložit toto 
nové rozhodnutí řediteli SOU technického, kde již odevzdal zápisový lístek, který tento zápisový lístek 
uchazeči vrátí a následně jej odevzdat na SPŠ do 10 dnů od oznámení (doručení) nového rozhodnutí 
uchazeči. 

 


