
 

Přijímací řízení 2020 
 

Průvodce přijímacím řízením po vyhlášení mimořádného opatření 

 
 Součástí přijímacího řízení do všech oborů studia bude jednotná přijímací zkouška.  

 

 Jednotná přijímací zkouška se koná formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk 

a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím 

programem pro základní vzdělávání.  

 

 Jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne nejdříve 14 

dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách.  

 Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v 

prvním pořadí. Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, 

koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole.  

 

 Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů 

zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Centrum zpřístupní výsledky testů 

do 7 kalendářních dní po řádném termínu jednotné přijímací zkoušky.  

 

 Na www.cermat.cz v sekci přijímací řízení naleznete ilustrační testy.  

 

 Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji 

neúčast písemně omluvil nejpozději do 3 dnů řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku 

v náhradním termínu.  

 

 Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách 

ministerstvo školství.  

 

 Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této škole, a to nejpozději do 

15. března 2020. V ostatních případech vydá zápisový lístek na žádost uchazeče nebo jeho 

zákonného zástupce na základě ověření jeho totožnosti krajský úřad podle místa trvalého 

bydliště (např. v případě, že uchazeč je žákem víceletého gymnázia).  

 

 

Vyhodnocení přijímacího řízení 

 

 Ředitel střední školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů 

a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení na webových stránkách školy 

(www.gymun.cz) a na úřední desce školy. (Nejpozději 8. kalendářní den po termínu konání 

přijímací zkoušky.) Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem.  

 Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v 

anonymizované podobě.  

 V případě náhradního termínu se postupuje obdobně s tím, že ředitel ukončí hodnocení 

přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 4 kalendářních dnů po dni konání 

náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky.  

 Registrační číslo je přiděleno uchazeči ve škole v den přijímací zkoušky.  

 Uchazečům, kteří konají přijímací zkoušku na druhé škole, je registrační číslo zasláno do vlastních 

rukou zákonnému zástupci uchazeče před přijímací zkouškou.  



 Zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů (uvedených na přihlášce) odešle 

ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí. Přijatí uchazeči tedy v písemné podobě rozhodnutí o přijetí 

ke vzdělávání neobdrží.  

 

 

Přijatí uchazeči 

 

 Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách školy se považují 

rozhodnutí o přijetí za oznámená. (Přijatí uchazeči tedy v písemné podobě neobdrží rozhodnutí 

o přijetí ke vzdělávání.)  

 Pokud přijatý uchazeč má úmysl vzdělávat se na střední škole, musí nejpozději do 5 pracovních 

dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdat zápisový lístek 

(8. den po přijímací zkoušce).  

 Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě 

provozovateli poštovních služeb.  

 Zápisový lístek může přijatý uchazeč uplatnit jen jednou. Podruhé lze uplatnit zápisový 

lístek jen ve škole, kde byl přijat na základě nového rozhodnutí.  

 Neodevzdá-li přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce zápisový lístek v této lhůtě, zanikají 

účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na střední škole.  
 

 

Nepřijatí uchazeči 

 

 Rozhodnutí o nepřijetí je zasíláno poštou do vlastních rukou zákonného zástupce uvedeného na 

přihlášce.  

 Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit zákonnému zástupci uvedenému na přihlášce, se ukládá 

na poště 10 dní. Po této lhůtě se rozhodnutí považuje za doručené.  

 Doporučujeme vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí přímo na sekretariátu gymnázia.  

 Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není odvolání 

přípustné.  

 Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí se nepodává.  

 Po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisového lístku se uvolněná místa budou postupně obsazovat 

uchazeči podle pořadí v přijímacím řízení. Seznamy takto přijatých uchazečů budou zveřejňovány 

na webových stránkách školy a zároveň budou zákonní zástupci těchto uchazečů osloveni 

telefonicky.  

 


