
 
 

Informace a metodický postup k vyhlášce MŠMT č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní 

zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 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 – UČEBNÍ OBORY 

 Zveřejnění výsledků 

Výsledky přijímacího řízení učebních oborů jsme zveřejnili dne 22. 4. 2020  a to pro uchazeče, kteří 

nebudou konat jednotnou přijímací zkoušku. 

Opětovné zveřejnění výsledků přijímacího řízení do všech oborů vzdělávání s výučním listem 

proběhne zároveň se zveřejněním výsledků přijímacího řízení do maturitních oborů.  

Ředitel školy ukončí hodnocení jednotné přijímací zkoušky pro maturitní obory a zveřejní na veřejně 

přístupném místě v budově školy (na skleněnou výplň vchodových dveří) a na webových stránkách 

školy, www.sosasoukladno.cz, seznam přijatých a nepřijatých uchazečů do maturitních i učebních 

oborů nejpozději 16. června 2020 pod registračním číslem, které bylo uchazeči zasláno 

prostřednictvím České pošty dne 5. 3. 2020.  

 Odvolání x nové rozhodnutí 

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.  

V případě zájmu o studium na dané škole musí nepřijatý uchazeč podat žádost o vydání nového 

rozhodnutí do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí (popřípadě ode dne 

doručení poučení uchazeče o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí). Počátek této lhůty 

začíná dnem následujícím po dni doručení dokumentu. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá 

žádost na poště poslední den lhůty. 

 Zápisový lístek 

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je stanovena na 5 pracovních dní od zveřejnění seznamu 

přijatých uchazečů. Zápisový lístek je nutné odevzdat nejpozději do 23. června 2020. Zápisový lístek 

lze tento rok uplatnit opakovaně, pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí podle § 101 

písm. b) správního řádu. 

  

Třídní schůzky budoucích prvních ročníků se budou konat dne 25. 6. 2020 od 16:00 hodin, 

podrobnější informace o průběhu konání třídní schůzky budou zaslány prostřednictvím e-mailu                          

a zároveň zveřejněny na webových stránkách školy. 

Další kola přijímacího řízení se budou konat tak jako v minulých letech. 

Znění vyhlášky naleznete na stránkách MŠMT zde:  

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-zverejnil-terminy-maturit-

zaverecnych-a 
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