Změny v přijímacím řízení pro uchazeče o studium na čtyřletých oborech
 MŠMT vyhlásilo konání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory vzdělávání
na 8. června 2020
 Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky se budou konat POUZE v jednom
termínu
 Uchazeč tuto přijímací zkoušku koná vždy na střední škole, kterou uvedl na přihlášce jako
první v pořadí (pokud se jednotná přijímací zkouška koná pouze na škole, kterou uchazeč
uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, pak koná jednotnou přijímací zkoušku na této druhé
škole)
 Pokud střední škola koná ještě školní část přijímací zkoušky, pak se uskuteční:
1. termín: středa 3. června – čtvrtek 4. června
2. termín: pátek 5. června - sobota 6. června
 Pozvánku na řádný termín jednotných přijímacích zkoušek zasílá rodičům ředitel střední
školy nejpozději 5 pracovních dnů předem (pokud rodiče uvedli na přihlášku emailovou
adresu, ředitel SŠ zašle pozvánku i tímto způsobem)
Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky obsahuje vždy informace o
1. předpokládaném počtu přijímaných uchazečů,
2. kritériích přijímacího řízení stanovených ředitelem školy,
3. místu a čase konání školní přijímací zkoušky ve dvou termínech,
4. místu a čase konání jednotné přijímací zkoušky u uchazečů, kteří jako první v pořadí uvedli
školu, kde se koná jednotná zkouška, nebo u uchazečů, kteří uvedli školu, kde se koná
jednotná přijímací zkouška, na
druhém místě, ale na prvním místě mají školu (obor) bez jednotné přijímací zkoušky,
5. obsahu přijímací zkoušky,
6. označení oboru vzdělání, do kterého bude přijímací zkouška konána,
7. formě přijímací zkoušky,
8. seznamu povolených pomůcek pro její konání a
9. organizačních pokynech zejména v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 (tedy
například organizační pokyny pro uchazeče z rizikové skupiny, jak je uvedeno v metodice
k Ochraně zdraví při konání přijímacích zkoušek
 Průběh přijímací zkoušky
Uchazeč letos může jednotnou přijímací zkoušku konat POUZE jednou.
Dochází k prodloužení času na vypracování jednotné přijímací zkoušky – test z českého jazyka
a literatury trvá 70 minut, test z matematiky trvá 85 minut.
 Vyhodnocení přijímací zkoušky
Kritéria přijímacího řízení, která ředitel školy zveřejnil dle školského zákona, zůstávají
zachována, ředitel je nesmí měnit.
Ředitel střední školy zveřejní výsledky přijímacího řízení pro čtyřleté obory studia 16. června
Uvedený termín zveřejnění výsledků platí jako nejzazší i u oborů vzdělání bez jednotné
přijímací zkoušky.
Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s
ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také
poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí (letos není možné podávat
odvolání, ale pouze žádost o vydání nového rozhodnutí).

Zpětvzetí zápisového lístku je možné nad rámec stávajících případů daných školským
zákonem (školský zákon stanoví, že uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v
přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo do konzervatoří) také v
případě vydání nového rozhodnutí, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí
uchazeče.
 Podání žádosti o nové rozhodnutí
Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí
odvolání. I nadále však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který:
1. uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale
2. nebyl přijat z kapacitních důvodů.
Uchazeč musí podat žádost do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí.
Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i
tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty. Aby ředitel školy mohl žádosti
vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:
a)existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal
ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, a
b)uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale
nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.
Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků
přijímacího řízení.
 Náhradní termíny z důvodu nemoci
K náhradnímu termínu může jít uchazeč, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluvil
písemně řediteli školy z řádného termínu. 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. Škola přihlásí k náhradnímu termínu jednotné přijímací
zkoušky uchazeče Centru do 2 pracovních dnů od doručení omluvy.
Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanovilo ministerstvo na den úterý 23. června
2020, a to pro čtyřleté obory vzdělání. Dva náhradní termíny školní přijímací zkoušky stanoví
ředitel školy, a to v návaznosti na harmonogram stanovený ministerstvem jako v případě
řádného termínu. Uchazeč koná školní přijímací zkoušku v prvním termínu na škole, kterou
uvedl na přihlášce jako první v pořadí, a ve druhém termínu na škole, kterou uvedl na
přihlášce jako druhou v pořadí. Pro čtyřleté obory vzdělání je stanoveno období od pátku 19.
do soboty 20. června 2020, ve kterém ředitel školy stanoví první termín školní přijímací
zkoušky – náhradní termín. V období od neděle21. do pondělí 22. června 2020, ředitel školy
stanoví druhý termín školní přijímací zkoušky – náhradní termín.

 Vážení rodiče,
všechny dotazy, které se vztahují k přijímacímu řízení, vám zodpoví výchovná poradkyně
Mgr. Alena Dostálová emailem na adrese alena.dostalova@uokome.cz a na tel. čísle
736 503 575.

