
Informace ke změnám v přijímacím řízení na SŠ  

Vážení rodiče, milí žáci, 

v důsledku mimořádných opatření v souvislosti se šířením koronaviru došlo k úpravě 

podmínek přijímacího řízení na střední školy. V odkazech se můžete seznámit s kompletními 

informacemi a změnami. 

Vyhláška č. 232/2020 Sb. ze dne 6. května 2020: https://www.msmt.cz/file/52812/download/ 

Zákon č. 135/2020 Sb. ze dne 27.  3. 2020: https://www.msmt.cz/file/52593/download/ 

Informace k novému zákonu: https://www.msmt.cz/file/52604_1_1/ 

 

Přehled nejdůležitějších změn: 

• přijímací zkoušky na SŠ se uskuteční pouze v jednom termínu, 

• termín jednotné přijímací zkoušky:  

čtyřleté obory – 8. června 2020 

víceletá gymnázia – 9. června 2020   

náhradní termín – 23. června 2020,   

• nově došlo k navýšení časové dotace písemných testů – test z matematiky bude trvat 

85 minut a test z českého jazyka a literatury 70 minut, 

• jednotnou zkoušku vykoná uchazeč na škole uvedené v přihlášce jako první v pořadí, 

uchazeči, kteří se hlásí pouze na jednu školu s maturitním oborem, a uvedli ji na 

přihlášce jako druhou v pořadí, konají jednotnou zkoušku ve škole uvedenou v druhém 

pořadí (uchazeč, který se hlásí na obor Gymnázium se sportovní přípravou, koná 

zkoušku zde),  

• pozvánku zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dní přede dnem konání 

prvního termínu školní přijímací zkoušky v řádném termínu nebo 5 pracovních dní 

přede dnem konání prvního náhradního termínu školní přijímací zkoušky, případně 10 

pracovních dní před termínem jednotné přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací 

zkouška nekoná a uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole, 

• uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání, vyjádří svou vůli být přijat na základě 

vydání nového rozhodnutí tak, že ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení 

rozhodnutí o nepřijetí podá řediteli žádost o vydání nového rozhodnutí (o tom musí 

být uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení, ale nebyl přijat z důvodu počtu 

přijímaných uchazečů, poučen společně s oznámením rozhodnutí o nepřijetí), 

• odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na SŠ je nepřípustné, 

• lhůta pro odevzdání zápisového lístku se zkracuje na 5 pracovních dnů od zveřejnění 

seznamu s výsledky uchazečů (uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i 

tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí). 

 

Přeji pevné nervy a hodně úspěchů a štěstí. 

Mgr. Monika Kurková, výchovná poradkyně 

Tel.: 378 027 115 E-mail: kurkovamo@zs2.plzen-edu.cz 
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