
Nejdůležitější informace a termíny týkající se přijímacího řízení 
2019/2020.  

(dle platné legislativy) 
 

1. Přihlašování ke vzdělávání 

 

- uchazeč nebo zákonný zástupce podává přihlášku do denní formy studia řediteli SŠ do 1. března 2020 

- přihlášku do oboru s talentovou zkouškou podá do 30. listopadu 2019  

- v uvedených termínech musí být již přihlášky doručeny řediteli střední školy, nestačí je předat 

       k doručení na poštu 

- přihláška se podává na předepsaném tiskopisu (náležitosti stanoví vyhláška 571/2004 Sb.) 

- přihlášky žákům předá výchovná poradkyně před pololetním vysvědčením 

- součástí přihlášky je podpis uchazeče 

- pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy studia lze podat 2 přihlášky 

  

2. Součást přihlášky ke vzdělávání 

 

- potvrzený prospěch z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil povinnou školní docházku 

(klasifikace z příslušných ročníků bude na přihlášce potvrzena školou razítkem a podpisem ředitele) 

- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (pokud jej SŠ vyžaduje - toto SŠ uvádí ve svých podmínkách k 

přijetí), potvrzuje pediatr, tiskopis lze získat na webových stránkách příslušné SŠ) 

- doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro úpravy přijímacího 

řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami - zajišťuje zákonný zástupce žáka 

 

3. Přihláška  

 

- pořadí, ve kterém uchazeč uvede zvolené střední školy, určuje, ve které škole bude konat jednotné 

zkoušky v 1. a ve 2. termínu 

- vyplněné přihlášky odevzdá uchazeč na obě střední školy, na které se hlásí  

- na obou přihláškách uchazeč dodrží stejné pořadí středních škol (oborů vzdělání) 

- pokud se uchazeč hlásí na dva různé obory vzdělání na téže škole, odevzdá řediteli této školy také dvě 

přihlášky (identické)  

-  

4. Přijímací zkoušky 

 

- v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška  

z českého jazyka a literatury a z matematiky 

 

5. Pozvánka ke konání jednotné zkoušky 

 

- pozvánku ke konání jednotné zkouškyv prvním kole přijímacího řízení zašle ředitel střední školy uchazeči 

nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky  

 

 



6. Forma, obsah a rozsah jednotné zkoušky 

 

- písemné testy jednotné zkoušky obsahují uzavřené testové úlohy s nabídkou odpovědi, otevřené testové 

úlohy bez nabídky odpovědi, případně široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení 

- testy jednotné zkoušky jsou zpracovány v rozsahu učiva stanoveného Rámcovým vzdělávacím 

programem pro základní vzdělávání 

 

7. Průběh a délka trvání jednotné zkoušky 

- test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut 

- test z matematiky trvá 70 minut 

- v průběhu jednotné zkoušky mohou uchazeči používat pouze povolené pomůcky  

 

8. Termíny testů státních přijímacích zkoušek pro školní rok 2019/2020 

30. 11. 2019   

termín odevzdání přihlášek k přijímacímu řízení na konzervatoře a obory s talentovou zkouškou 

 

2. 1. - 15. 1. 2020  

talentové zkoušky na uměleckých školách 

 

15. - 31. 1. 2020 

talentové zkoušky na konzervatořích 

 

1. 3. 2020 

termín odevzdání přihlášek na střední škole 

 

14. 4. 2020  

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky na 4 MT obory (škola zapsaná v přihlášce na 1. místě) 

 

15. 4. 2020  

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky na 4 MT obory (škola zapsaná v přihlášce na 2. místě) 

 

16. 4. 2020  

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky - osmiletá gymnázia (škola zapsaná v přihlášce na 1. místě) 

 

17. 4. 2020  

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky - osmiletá gymnázia (škola zapsaná v přihlášce na 2. místě) 

 
13. 5. 2020  
1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 
 
14. 5. 2020  
2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 

 

9. Druhé kolo přijímacího řízení 

 
- jestliže ředitel SŠ nenaplní předpokládaný počet uchazečů, může vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení 



- v něm se již nekonají státní přijímací zkoušky a počet přihlášek není omezen 

- uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví a svoji neúčast 

písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním 

termínu 

10. Hodnocení uchazečů v rámci 1. kola přijímacího řízení 

- pokud uchazeč koná jednotnou zkoušku dvakrát, do hodnocení přijímacího řízení se mu započte lepší 

výsledek z každého testu 

 

11. Zveřejňování výsledků přijímacího řízení 

 

- ředitel střední školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový 

přístup pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení a kritéria přijímacího řízení 

- nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí 

rozhodnutí o nepřijetí 

12. Zápisový lístek 

- zápisový lístek (žák jej obdrží v základní škole) odevzdá uchazeč (zákonný zástupce) nejpozději  

do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání 

- nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl 

vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto 

uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče  

 

13. Podání odvolání 

-  proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč, případně zákonný zástupce, podat         

odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí prostřednictvím ředitele střední 

školy k odboru školství krajského úřadu 

14. Odvolání by mělo obsahovat 

- označení správního orgánu, kterému je určeno 

- jméno, příjmení uchazeče, datum a místo narození 

- název SŠ, kód a název oboru, forma vzdělávání 

- důvod nepřijetí uvedený ředitelem střední školy 

- důvody odvolání 

- jméno a adresa trvalého bydliště zákonného zástupce nezletilého uchazeče 

- datum a podpis zákonného zástupce 

  

15. Důležité odkazy 

Stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-

vzdelavani/informace-k-prijimacimu-rizeni-nastredni-skoly-pro-skolni  

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání: 

http://www.msmt.cz/uploads/VKav_200/v_353/vyhlaska_353_pro_info.pdf  

Infoabsolvent (informace o časových dotacích jednotlivých předmětů, uplatnění absolventů dané SŠ…) 

www.infoabsolvent.cz  



Střední školy: http://www.stredniskoly.cz/prijimacky.html  

Atlas školství: http://www.atlasskolstvi.cz/  

Pedagogicko-psychologická poradna Karviná: http://www.pppkarvina.cz/  

Stránky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (zde budou uveřejněna volná místa na středních 

školách MS kraje pro 2. kolo přijímacího řízení) http://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=3310  

portal.mpsv.cz 
 
www. kraj - moravskoslezsky.cz 
 
www. nuov.cz - přehled škol 
 
www. uiv.cz 
 
www. gwo.cz - průvodce světem povolání 
 
www. ceskaskola.cz 
 
www. atlasskolstvi.cz - aktuální přehled studijních oborů v celé ČR 
 
www. zkousky-nanecisto.cz - testy k přijímacím zkouškám 
 
www. volbapovolani.cz - testy, rady 
 
 

VÍCE INFORMACÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA: http://www.cermat.cz/ 

 
 

 

http://www.kraj/

