
Změny v přijímacím řízení uvedené v zákonu o zvláštních pravidlech pro 

přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním 

roce 2019/2020, publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 

135/2020 Sb. 

 

Jednotná přijímací zkouška (z českého jazyka a z matematiky) 

- proběhne nejdříve 14 dnů ode dne, kdy začne probíhat výuka na středních 

školách. Termín zkoušky stanoví ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

- zákon se netýká uchazečů, kteří již byli přijati na školu na základě talentových 

zkoušek 

 

Obsah a forma jednotné přijímací zkoušky 

- zůstávají zachovány, tak jak je definuje školský zákon, uchazeči, kteří se hlásí 

na maturitní obor, budou skládat písemný test z českého jazyka a matematiky 

- nemění se ani pravidla pro školní přijímací zkoušku. Protože však žádná ze 

středních škol, na kterou se hlásí naši žáci, školní přijímací zkoušku nevyhlásila, 

nebudeme se problematikou školní přijímací zkoušky zabývat. 

 

Počet termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek 

- uchazeč bude skládat pouze jeden písemný test z českého jazyka a jeden z 

matematiky a to na škole, kterou má na přihlášce napsanou na 1. místě (pokud 

má na 1. místě nematuritní obor a na druhém maturitní, bude pochopitelně 

skládat zkoušku na škole, která je na druhém místě), výsledky přijímací zkoušky 

obdrží i škola uvedená na 2. místě  

-  náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů 

zúčastnit prvního termínu, zachován zůstává (podmínky pro omlouvání platí 

podle školského zákona - omluvit nejpozději do tří dnů od zkoušky, omluvenka 

zároveň slouží jako žádost o náhradní termín)  

 

 

 



Vyhodnocování přijímací zkoušky v případech, kdy je její součástí jednotná 

přijímací zkouška 

- jednotnou přijímací zkoušku vyhodnocuje, stejně jako doposud, Centrum pro 

zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum), které je povinno zpřístupnit 

škole výsledky do 7 kalendářních dní. Centrum výsledky zpřístupní i druhé 

škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce. Škola má pak 1 den na to, aby určila 

výsledné pořadí uchazečů a zveřejnila seznam s výsledky uchazečů. 

- splnění kritérií přijímacího řízení jsou hodnocena podle současného školského 

zákona (tzn. uchazeč je hodnocen tak, jak by se hodnotil za normální situace) 

 

Vyhodnocování přijímacího řízení v případech, kdy není její součástí jednotná 

přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška 

- u oborů, kde uchazeč nekoná přijímací zkouška (u tzv. učebních oborů), 

ředitel školy zveřejní seznam uchazečů do 5 pracovních dnů ode dne ukončení 

hodnocení a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých 

nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí. 

- 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 (aby se sladily termíny s jednotnou přijímací 

zkouškou). Od konce této 8denní lhůty pak uchazečům běží 5denní lhůta pro 

odevzdání zápisového lístku (a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam s 

výsledky dříve). Nově je ovšem stanoveno, že zápisový lístek lze uplatnit v 

případě nového rozhodnutí o přijetí opakovaně. 

 

Zveřejnění výsledků a přijímání uchazečů na uvolněná místa 

- střední škola zveřejní výsledky přijímacího řízení na svých webových 

stránkách nejpozději 8 kalendářních dní od termínu jednotné přijímací zkoušky. 

Tento nejzazší termín platí i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku 

nekonají.  

-  ruší se možnost tzv. odvolání, ředitel však (díky institutu nového rozhodnutí 

podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o 

nepřijetí uchazeče), bude sám moci přijímat uchazeče na volná místa podle 

toho, jak budou uchazeči odevzdávat zápisové lístky (tj. škola učiní kroky tak, 



aby v co nejkratším možném termínu za využití dosavadních výsledků 

přijímacího řízení naplnila kapacitu školy.) 

 

Náhradní termíny 

- ministerstvo stanoví náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 

- centrum je povinno dodat škole výsledky nejdéle do tří kalendářních dní od 

zkoušky a škola je poté ukončí přijímací řízení a to nejpozději do 4 kalendářních 

dní od termínu zkoušky 

 

Odevzdání zápisového lístku  POZOR  ZMĚNA 

- je podle nového zákona stanovena na 5 pracovních dnů a počítá se od 

nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tzn. 8 

kalendářních dní od zkoušky pro řádný termín a 4 kalendářní dny pro náhradní 

termín) 

- nově může uchazeč uplatnit zápisový lístek opakovaně, pokud nebyl nejprve 

přijat a pak na základě nového rozhodnutí ho ředitel přijal. Nové rozhodnutí 

předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový 

lístek k odevzdání na druhou školu. 


