Informace a metodický postup k zákonu č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání
k některým druhům vzdělávání a jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

Přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021 – MATURITNÍ OBORY
 Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole proběhne nejdříve 14 dnů ode dne
obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání
stanoví MŠMT. Předpokládá se, že bude oznámeno současně s termínem otevření středních škol pro
prezenční výuku.
 Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce i školní přijímací zkoušce bude zaslána nejpozději 5 dní před
jejím konáním.
 Obsah i forma přijímací zkoušky včetně školní části (motivační pohovor) zůstávají zachovány tak, jak
je definuje i školský zákon, tedy odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní
vzdělávání.
 Jednotná přijímací zkouška se skládá, z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a
literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.
 Uchazeč skládá jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou a to na té škole, kterou uvedl na přihlášce
ke studiu na prvním místě. Druhá škola získá výsledek zkoušky prostřednictvím Centra pro zjišťování
výsledků vzdělávání (CERMAT).
 Jednotnou přijímací zkoušku vyhodnocuje, tak jako dosud, CERMAT a její výsledek zpřístupní škole i
druhé škole do 7 kalendářních dnů od jejího konání. Škola nejpozději následující den vyhlásí
zveřejněním seznamu přijatých uchazečů výsledek přijímacího řízení.
 Nemění se ředitelem školy dříve stanovená kritéria přijímacího řízení ani předpokládaný počet
přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání (body z JZP s váhou 60% + ostatní
podmínky, které byly stanoveny v kritériích přijímacího řízení pro rok 2020/2021 ze dne 17. 1. 2020).
 Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí není přípustné. Ředitel školy bude využívat
možnosti nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní
rozhodnutí o nepřijetí uchazeče, aby bylo případně možné přijmout na uvolněná místa uchazeče pod
čarou.
 Pro uchazeče, kteří se řádně omluví dle § 8 zák. č. 135/2020 Sb., stanoví MŠMT náhradní termín
jednotné přijímací zkoušky.
 Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 5 pracovních dní od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.
Zápisový lístek lze tento rok uplatnit opakovaně, pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí.
 Pravidla pro úpravu konání přijímacích zkoušek pro uchazeče se SVP se nemění.
 Další kola přijímacího řízení se budou konat tak jako v minulých letech.

Znění zákona naleznete na stránkách MŠMT zde: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-ozvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym.

