
 

INFORMACE KE ZMĚNÁM V KONÁNÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 

Termíny a bližší podmínky přijímacího řízení budou stanoveny MŠMT, jakmile 
bude znám termín znovuotevření škol. 

Jednotná přijímací zkouška: 

 Koná se pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. K 
vykonání testů jednotné přijímací zkoušky obdržíte pozvánku od školy, kterou máte 
v přihlášce uvedenu v prvním pořadí. Druhá škola na přihlášce bude mít výsledky 
jednotných testů rovněž zpřístupněny Cermatem. 

 Forma zkoušky:  
písemný test z českého jazyka a literatury, písemný test z matematiky. 

 Termín konání zkoušky: stanoví MŠMT nejdříve 14 dnů po obnovení školního 
vyučování. 

 Testová zadání k procvičení:  
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani 

Kritéria přijímacího řízení: 

https://www.postupicka.cz/zajemci-o-studium/kriteria-prijimaciho-rizeni/ 

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí/nepřijetí: 

 Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení bude jako "SEZNAM 
UCHAZEČŮ NAVRŽENÝCH K PŘIJETÍ" zveřejněno bezprostředně po zpřístupnění 
výsledků jednotných testů Cermatem, nejpozději 7 kalendářních dní od konání 
zkoušky. 

 Po uplynutí lhůty pro nahlížení do spisu podle § 36, 38 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu v platném znění, zveřejní ředitel školy SEZNAM PŘIJATÝCH 
UCHAZEČŮ, nejpozději 8 kalendářních dní od konání zkoušky.  

 Přijatí uchazeči mohou odevzdat zápisový lístek do 5 pracovních dnů. 
 Nepřijatí uchazeči nepodávají odvolání. Ředitel školy bude automaticky vydávat 

nové rozhodnutí podle "pořadí pod čarou" a přijímat uchazeče na místa uvolněná 
neodevzdáním zápisových lístků podle § 101 Správního řádu. V takovém případě 
uchazeč může požádat o zpětné vydání zápisového lístku.  

V systému dvou přihlášek a odevzdávání zápisových lístků je vysoce pravděpodobné, 
že někteří přijatí uchazeči nebudou mít o naši školu zájem a jejich místa se uvolní 
k dalšímu řízení. 

Na uvolněná místa bude vydáváno původně nepřijatým uchazečům nové rozhodnutí, 
a to podle pořadí "v seznamu pod čarou". Zákon umožňuje zpětné vydání zápisového 
lístku uchazeči, kterému bylo vydáno nové rozhodnutí druhou školou. 

 

V Praze dne 6. 5. 2020 

Mgr. Josef Tomek 
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