
 
 

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 – MATURITNÍ OBORY 

Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole proběhne v pondělí 8. června 2020. 

Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce i školní přijímací zkoušce bude zaslána nejpozději v pondělí             

25. května 2020 na e-mail uvedený na přihlášce uchazeče a zároveň budou termíny zveřejněny             

na webových stránkách školy. Zároveň s pozvánkou budou zaslány i další podrobnější informace 

ohledně organizace a konání přijímacích zkoušek. 

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.  

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).  

 !!!!! Školní přijímací zkouška – motivační pohovor !!!!!! 

Vzhledem k hygienickým normám stanoveným MŠMT k organizaci výuky a pobytu žáků ve školách, 

jsme přistoupili ke změně způsobu konání motivačního pohovoru, který bude veden dle stejného 

evaluačního dotazníku nikoli však osobně, ale prostřednictvím internetového dotazníku Google. 

Odkaz na dotazník bude uchazeči zaslán spolu s přihláškou k JPZ na e-mailový kontakt uvedený                        

na přihlášce ke vzdělávání a zároveň bude odkaz zveřejněn na webových stránkách školy.  

 Jednotná přijímací zkouška 

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. Došlo k navýšení časového limitu 

pro test z českého jazyka a literatury o 10 minut (celkem 70 minut) a pro test z matematiky o 15 minut 

(celkem 85 minut). 

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.  

 Vyhodnocení přijímací zkoušky a zveřejnění výsledků 

Jednotnou přijímací zkoušku vyhodnocuje, tak jako dosud, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání  

a její výsledek zpřístupní škole i druhé škole do 7 kalendářních dnů od jejího konání. Ředitel školy ukončí 

hodnocení a zveřejní na veřejně přístupném místě v budově školy (na skleněnou výplň vchodových 

dveří) a na webových stránkách školy, www.sosasoukladno.cz, seznam přijatých uchazečů nejpozději 

16. června 2020 pod registračním číslem, které bylo uchazeči zasláno prostřednictvím České pošty dne 

6. 3. 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.  



 
 

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

těmto uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti 

žádosti o vydání nového rozhodnutí.  

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. Počátek této lhůty začíná 

dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. 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. 

 

Pro uchazeče, kteří se řádně omluví dle § 8 zák. č. 135/2020 Sb., stanovilo MŠMT náhradní termín 

jednotné přijímací zkoušky a to 23. 6. 2020.  

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. 

Pravidla pro úpravu konání přijímacích zkoušek pro uchazeče SVP se nemění.  

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 

Soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení v průběhu http://www.msmt.cz/soubor-

hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss 
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