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Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce
2019/2020
Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů
přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška
č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.
Pro přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 platí zejména:
1) Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška č.
671/2004 Sb. (kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve
středních školách) ve znění pozdějších předpisů.
2) V prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně dvě přihlášky.
3) Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašuji formou
vydání seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací
zkoušky, v případě, že se přijímací zkoušky nekonají, se seznam vydá v prvním kole do 30. 4. a v
dalších kolech bez zbytečného odkladu). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává.
Týká se i uchazečů o přijetí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia i
uchazečů podávajících přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Na základě žádosti lze
uchazeči vydat potvrzení o přijetí.
4) Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10
pracovních dnů. Zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy
vzdělávání. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam
přijatých uchazečů, den vyhlášení se do běhu lhůty nezapočítává.
5) Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí
písemně. Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák
bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.
6) Zápisový lístek u cizinců, kteří nejsou žáky ZŠ, vydává krajský úřad příslušný nejen podle místa
pobytu na území ČR, ale i případně podle sídla školy, kam se cizinec jako uchazeč hlásí, pokud na
území ČR nepobývá. Zkracuje se konec termínu pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího
řízení na dřívější období, termín konání od 22. dubna do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání,
aby nebyl duplicitní s termíny zkoušek společné části maturitní zkoušky.
7) Umožňuje se, aby v nezbytných případech za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo
uloženou ochrannou výchovou podal přihlášku a odevzdal zápisový lístek místo zákonného
zástupce ředitel příslušného zařízení. Další informace jsou uvedeny na stránkách MŠMT.

VÝSLEDKY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Výsledky didaktických testů z prvního a druhého termínu jednotné přijímací zkoušky budou
ředitelům škol k dispozici v poledne………. Dubna 2019. Následně do dvou pracovních dnů

zveřejní ředitelé škol na základě dosažených výsledků pořadí uchazečů.
Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího
řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a
v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.
Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou
vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného roz- hodnutí jen nepřijatým
uchazečům pro 1.kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání bez talentové zkoušky a bez
maturitní zkoušky uskuteční nejdříve ….. dubna 2019.
Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním
zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový
lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání).

Termíny testů státních přijímacích zkoušek proběhnou v následujících dnech:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termíny konání jednotné přijímací
zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s
maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020.
Jednotná přijímací zkouška, jež se koná ve dvou termínech, je v řádném termínu stanovena na
dny:
Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:
• 1. termín: úterý 14. dubna 2020
• 2. termín: středa 15. dubna 2020
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
• 1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020
• 2. termín: pátek 17. dubna 2020
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory
vzdělání na dny:
• 1. termín: středa 13. května 2020
• 2. termín: čtvrtek 14. května 2020
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