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Vážení rodiče a uchazeči o studium, 

vzhledem k usnesení vlády České republiky dochází ke změnám v průběhu přijímacího řízení.  

Podle zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům 

vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ze dne 25. března 2020, jednotná 

přijímací zkouška do prvního ročníku proběhne nejdříve 14 dní po obnovení docházky žáků do 

budovy školy. Termín konání stanoví a zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách. 

Jednotnou přijímací zkoušku koná každý uchazeč o studium pouze jednou, a to ve škole, kterou 

má uvedenou v přihlášce na prvním místě, popřípadě na škole, kde konal talentové zkoušky 

(např. sportovní gymnázium). Do 5 pracovních dnů před konáním přijímací zkoušky obdrží 

uchazeč poštou pozvánku k této zkoušce. Pokud se pro vážné důvody k řádnému termínu 

přijímací zkoušky nedostaví, musí zákonný zástupce do 3 dnů řediteli školy jeho neúčast 

písemně omluvit. Přijímací zkoušku potom bude konat v náhradním termínu.  

Kritéria vyhlášená ředitelem školy v lednu 2020 zůstávají v rámci přijímacího řízení v platnosti. 

Přijímací řízení bude vyhodnoceno do 8 kalendářních dnů po konání řádného termínu jednotné 

přijímací zkoušky. Seznam přijatých uchazečů bude v anonymizované podobě zveřejněn na 

webových stránkách školy a zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude odesláno 

rozhodnutí o nepřijetí.  

Zápisový lístek odevzdá zákonný zástupce přijatého uchazeče nejpozději do 5 pracovních dnů 

od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů o studium. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí ke 

studiu pozbývá platnosti a uchazeč nemůže od 1. 9. 2020 nastoupit ke studiu na naší škole.  

Po ukončení odevzdávání zápisových lístků budou volná místa (bez odvolání) nabízena 

nepřijatým uchazečům podle výsledkové listiny.  

Uchazečům o studium, kteří si napsali naši školu jako druhou, zašleme poštou dopis  

s identifikačním kódem (evidenčním číslem), pod kterým se najdou ve výsledkové listině. 

V případě, že dopis neobdržíte do dne určeného pro konání zkoušek, kontaktujte prosím 

neprodleně sekretariát školy (tel. 585 392 020).  

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

ministerstvo (www.msmt.cz). 
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