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Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2019/2020 
 

Ředitel školy, v souladu s § 59, § 60, § 61 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, kterým se stanoví 

podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, a dále vyhláškou č. 

353/2016 Sb., Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění účinném k 1. 9. 2017, 

vyhlásí nejpozději do 31. ledna 2019 první kolo přijímacího řízení, včetně stanovení jednotných 

kritérií a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů.  

Aktuální informace budou průběžně doplňovány na www.gjo.cz . 

Doporučujeme průběžně sledovat také webové stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání 

(dále Centrum) www.cermat.cz, které je pověřeno přípravou zadání, zpracováním a hodnocením 

výsledků testů jednotné zkoušky. Již nyní zde naleznete informace k testům z matematiky a českého 

jazyka a literatury pro 5. i 9. třídu ZŠ (upozorňujeme, že se nejedná o tzv. „testy Scio“)  

 

Přijímací řízení (platné pro čtyřleté i osmileté studium): 

 
 termín pro odevzdání přihlášek řediteli střední školy (bez talentové zkoušky) 

 – do 1. března 2019 (pro první kolo přijímacího řízení) 

 konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou 

 jednotné zkoušky se konají formou písemných testů z předmětů český jazyk a literatura a 

matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro 

základní vzdělávání (RVP ZV) 

 každý uchazeč může konat písemné testy dvakrát, v prvním stanoveném termínu na škole 

uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém pak ve škole uvedené jako druhé 

 do celkového hodnocení se pak uchazeči započítává lepší výsledek písemných testů 

 výsledek hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení uchazeče podílí nejméně 

60 % (celkové hodnocení dále zahrnuje hodnocení na vysvědčeních ze ZŠ a popř. další 

skutečnosti a zájmy uchazeče) 

 termíny konání jednotných testů: 

 

 

studium 
1. termín zkoušky 2. termín zkoušky 

1. náhradní 

termín zkoušky 

2. náhradní 

termín zkoušky 

čtyřleté 

studium 

 

12. dubna 2019 

 

15. dubna 2019 

 

13. května 2019 

 

14. května 2019 

osmileté 

studium 

 

16. dubna 2019 

 

17. dubna 2019 

 

13. května 2019 

 

14. května 2019 

 

 pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky, na obou 

přihláškách uvede údaje o školách ve stejném pořadí 

 u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami se k přihlášce dokládá doporučení 

školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy 

přijímacího řízení. 

 stejný termín pro konání zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole není důvodem 

stanovení náhradního termínu konání zkoušky. 

http://www.gjo.cz/
http://www.cermat.cz/


 centrum zpřístupní hodnocení uchazeče příslušné střední škole nejpozději do 28. dubna 2019. 

Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče 

Centrem. 

 vyhlášení výsledků u přijatých uchazečů bude zveřejněno formou seznamu, u nepřijatých 

uchazečů zasláním písemného rozhodnutí. 

 po vyhlášení výsledků přijímacího řízení potvrdí přijatý uchazeč svůj zájem o studium 

odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to do 10 pracovních dnů. Pokud takto neučiní, 

vzdává se tímto práva být přijat. Vzít zpět zápisový lístek školský zákon neumožňuje. Toto 

ustanovení neplatí pouze v případě přijetí na základě odvolání. 


