
Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020 

Letošní přijímací zkoušky a přijímací řízení se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro 

přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020  a vyhláškou 

č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020. 

Některé důležité informace obsažené ve shora uvedených dokumentech: 

 Pondělí 8. června 2020 se koná jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté obory. 

 Úterý 9. června se koná jednotná přijímací zkouška pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých 

gymnázií. 

 Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut. Test z matematiky trvá 85 minut. 

 Termín školní přijímací zkoušky zveřejní ředitel školy. 

 Ředitel školy zašle uchazeči pozvánku k vykonání přijímací zkoušky, která obsahuje základní 

informace k přijímacímu řízení (§ 3 vyhlášky 232/2020 Sb.). 

 Nejpozději do 16. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání a do 17. června pro obory vzdělání 

šestiletých a osmiletých gymnázií musí ředitel školy vyhlásit na veřejně přístupném místě ve 

škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů pod registračním 

číslem. 

 Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním 

zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů (z kapacitních 

důvodů), také poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí. 

 Žádost o vydání nového rozhodnutí musí uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání, podat ve 

lhůtě 3 pracovních dnů řediteli školy ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí (§ 11 vyhlášky 

232/2020 Sb.). 

 Termín pro odevzdání zápisového lístku je stanoven nejpozději do 5 pracovních dnů po 

nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek se musí 

v uvedeném termínu odevzdat řediteli školy, nebo k poštovní přepravě. 

 Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již zápisový lístek 

odevzdal, jej uchazeči vrátí po předložení tohoto rozhodnutí. Uchazeč poté zápisový lístek 

uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí. 

 

Doporučujeme pravidelně sledovat webové stránky školy, na kterou si uchazeč podal přihlášku ke 

studiu. 

 

Ve Frýdlantu 25. 5. 2020 

 

Ing. Jaroslav Prášil 

výchovný poradce 


