
               Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 
2019/2020

 První kolo přijímacího řízení vyhlašuje ředitel SŠ do 31. 1. 2020, na 
umělecké školy do 31. 10. 2019

 Ředitel školy stanoví jednotná kritéria přijímání a předpokládaný 
počet přijatých uchazečů

 ŘŠ může stanovit pro přijímací řízení kromě státních jednotných 
zkoušek i školní zkoušku

 Jednotná zkouška se koná na SŠ s maturitou z matematiky a češtiny 
(výjimka pro obory 82 umění a užité umění)

 Přihláška – 1 ve dvojím vyhotovení – v 1. kole na 2 školy, obě 
přihlášky musí být vyplněny stejně včetně stejného pořadí 
škol. Lze i kopie, ale podpisy musí být originály

 Termíny :
 Do 30. 11. 2019 – odevzdání přihlášek na SŠ umělecké s talentovou 

zkouškou
 Do 1. 3. 2020 – na ostatní SŠ a gymnázia
 2. 1. – 15. 1. 2020 – talentové zkoušky do oborů středního vzdělání 

s talentovou zkouškou a do gymnázia se sportovní přípravou
 15. 1. – 31. 1. 2020 – talentové zkoušky na konzervatoře
 Termíny jednotné přijímací zkoušky na SŠ
 22. 4. – 30. 4. 2020 – termín pro přijímací zkoušky na střední 

odborná učiliště bez maturity – většinou se jedná jen o pohovory
 12. 4. – 28. 4. 2020 – termíny přijímacích zkoušek na SŠ s maturitou 

a gymnázia
 Každý uchazeč může jednotnou zkoušku z M a Čj konat 2x, a to v 1. 

termínu ve škole uvedené jako první a ve 2. termínu ve škole 
uvedené jako druhá. Započítává se mu lepší výsledek

 Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče příslušné střední škole 
nejpozději do 30. 4. 2020

 Nepřijatým uchazečům pošle ŘŠ rozhodnutí o nepřijetí
 Výsledky zveřejní na webu anonymně – registrační čísla
 Odvolání proti rozhodnutí ŘŠ o výsledku přijímacího řízení lze podat 

do 3 pracovních dnů ode dne doručení k řediteli příslušné SŠ
                                        
 Zápisový lístek

 Žák obdrží na ZŠ nejpozději do 15. 3., my dáváme při pololetním 
vysvědčení, uchazečům o umělecké školy před Vánocemi, tj. do 18. 
12. 2019

 Každý obdrží jen jeden ZL
 ZL budou mít u sebe třídní učitelé a žákovi ho vydají na základě 

podpisu



 Ztratí-li žák zápisový lístek, musí zákonný zástupce požádat vedení 
školy o nový a zároveň se písemně zavázat, že jej nijak nezneužil 
(např. podání 2 zápisových lístků na různé školy)

 Nejpozději do 10 pracovních dní od oznámení rozhodnutí ŘŠ o přijetí 
uchazeč odevzdá ZL řediteli SŠ

 Neodevzdá-li, považuje se, že nenastoupí na danou školu a práva mu
zanikají

 ZL může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí, když se dostal na 
školu na základě odvolání (nedostane se na vybranou SŠ, odvolá se 
a zároveň ho vezmou na jinou SŠ, odvolání vyjde, tak on si může ZL 
vyzvednout a předat na původní vybranou školu, kde se odvolal)

 Umělecké školy – jednotnou přijímací zkoušku nekonají
 Gymnázia se sportovním zaměřením – jednotnou přijímací zkoušku 

konají
 Výsledky přijímacího řízení na obory s talentovou zkouškou 

vyhlášeny od 5. 2. do 15. 2. 2020
 Seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitel na webu školy 


