Vážení rodiče,
dovolte mi několik aktuálních informací k přijímacímu řízení na střední školy a víceletá gymnázia
Termín jednotné přijímací zkoušky byl pro letošní rok stanoven na 8.6. pro čtyřleté studium a na 9.6.
pro víceleté studium. Přijímací zkoušku skládají uchazeči o studium pouze jednou, a to na škole,
která byla na přihlášce uvedena na prvním místě. Pokud uchazeč na prvním místě uvedl obor bez
maturitní zkoušky a na druhém místě obor s maturitní zkouškou, vykoná jednotnou přijímací zkoušku
ve škole uvedené na druhém místě – týká se pouze čtyřletého studia!
Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče, kteří se ze závažných důvodů nemohli
v řádném termínu zkoušky zúčastnit a včas se písemně omluvili řediteli příslušné školy, je 23.6. pro
čtyřleté a 24.6. pro víceleté obory.
V současné době by již měli mít všichni uchazeči písemnou (popř. elektronicky zaslanou) pozvánku
k jednotné přijímací zkoušce s uvedením všech podstatných skutečností včetně organizačních pokynů
souvisejících s epidemií coronaviru SARS CoV-2. Pokud ještě pozvánku nemáte, doporučuji
kontaktovat příslušnou školu a situaci konzultovat.
Výsledky přijímacích testů budou školám zpřístupněny 15.6. pro čtyřleté a 16.6. pro víceleté studium.
Výsledky přijímacího řízení budou pak školami zveřejněny 16.6. pro čtyřleté a 17.6. pro víceleté
studium. Datum 16.6. je nejzazší termín pro zveřejnění výsledků pro čtyřleté nematuritní (učební)
obory.

POZOR! Byl zkrácen čas na odevzdání zápisového lístku, a to na 5 pracovních dnů ode dne
zveřejnění výsledků přijímacího řízení. To znamená, že zápisový lístek je nutno doručit na školu, kde
bude uchazeč od 1.9.2020 studovat, do 23.6. pro čtyřleté, resp. 24.6. pro víceleté studium.
V případě zaslání zápisového lístku poštou je směrodatné datum na otisku podacího razítka.
Podle zák. č. 135/2020 Sb. nemůže letos podat uchazeč odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.
Namísto toho bude eventuálně podávat „Žádost o vydání nového rozhodnutí”, a to do 3 dnů od
data doručení rozhodnutí o nepřijetí uchazeče o studium. V případě, že ředitel školy této žádosti
vyhoví, bude uchazeč moci požádat o zpětné vydání zápisového lístku ze školy, kam ho již mezitím
odevzdal. Týká se to případů, kdy uchazeč splnil požadavky přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro
nedostatek volných míst (je tzv. pod čarou). Pokud se místo uvolní (ne všichni přijatí uchazeči
odevzdají zápisové lístky), může být původně odmítnutý uchazeč přijat. Poučení k těmto skutečnostem
bude součástí rozhodnutí o nepřijetí zaslaného uchazeči.
Další kola přijímacího řízení nejsou těmito úpravami nijak dotčena, s výjimkou zkrácení termínu na
odevzdání zápisového lístku rovněž na 5 pracovních dnů.
Podrobnosti najdete na webu MŠMT. V případě nejasností se na mě můžete obrátit na adrese
poradce@zshostivar.cz.
Přeji hodně štěstí v přijímacím řízení
Josef Průcha, výchovný poradce

