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2019/2020
Termín jednotné přijímací zkoušky (JPZ)


4leté obory v pondělí 8. června 2020.



Víceletá gymnázia v úterý 9. června 2020.



Náhradní termín v úterý 23. června 2020.

Podpůrná kampaň MŠMT


Přijímačky bez obav: CERMAT připravil testovací prostředí pojmenované Procvičování testů a
úloh, které naleznete na webu https://procvicprijimacky.cermat.cz.
Elektronickou verzi testů CERMATu k přijímacím zkouškám v aplikaci InspISSETmobile, která je
zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů, připravila Česká školní inspekce.

Počet termínů jednotné přijímací zkoušky


Každý uchazeč může písemný test z ČJ a M konat pouze jednou.



Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut. Test z matematiky trvá 85 minut.



Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v
prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve
druhém pořadí).



Škola uvedená na přihlášce v druhém pořadí, obdrží prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků
vzdělávání (dále též „Centrum“)výsledky uchazeče z jednotné přijímací zkoušky.



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.

Výsledky JPZ


Centrum je povinno zpřístupnit SŠ výsledky do 7 kalendářních dní. Centrum výsledky zpřístupní i
druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce. Škola má pak 1 den na to, aby určila výsledné pořadí
uchazečů a zveřejnila seznam s výsledky uchazečů na svých webových stránkách.



Přijatí uchazeči budouzveřejněni na webových stránkách SŠ, písemně SŠ odesílají pouze rozhodnutí
o nepřijetí

Odevzdání zápisového lístku


Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole
potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o žákově přijetí
ke vzdělávání. Kvůli mimořádné situaci a posunutému termínu jednotné přijímací zkoušky žák bude

odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů),na které se hlásí,
jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou(kromě výjimky -vydání nového rozhodnutí =
přijetí na základě odvolání).


Po zveřejnění výsledků jednotné přijímací zkoušky poběží lhůta 5 pracovních dnů pro odevzdání
zápisového lístku.Do této doby mohou všichni žáci uplatnit zápisový lístek a tento termín platí i pro
školy, které zveřejní výsledky dříve.



Při ztrátě nebo poškození zápisového lístku ZŠ vydá nový zápisový lístek až po vyplnění ŽÁDOSTI
O VYDÁNÍ NÁHRADNÍHO ZÁPISOVÉHO LÍSTKU KE STUDIU NA SŠ (dokument ke stažení
na web. stránkách ZŠ).

Změny v uplatnění opravného prostředku = odvolání


Při nepřijetí na SŠani letos uchazeči nepřicházío možnost být přijati na místa, která budou případně
uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se vpořadí umístili „pod čarou“
(tedy o možnost „být přijati na odvolání“ jak je ve veřejnosti vžito). Standardní odvolání je letos
nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit
původní rozhodnutío nepřijetí uchazeče.



Žák nebyl přijat na preferovanou SŠ, ale pokusí se o přijetí na tuto SŠ na základě nového rozhodnutí
(odvolání). Na SŠ uvedenou v přihlášce na 2. místě přijat byl, proto podá ve lhůtě 5 pracovních dnů
po zveřejnění přijatých uchazečů zápisový lístek na SŠ, kde byl přijat. Odevzdaný zápisový lístek si
může vzít zpět, bude-li na preferovanou SŠ přijat na základě nového rozhodnutí (odvolání).

Nepřijetí na SŠ


Žák nebyl v1. kole přijímacího řízení přijat na SŠ uvedené vpřihláškách. Ve 2. kole přijímacího
řízení si může podat libovolný počet přihlášek. Seznam škol, které vyhlásí 2. kolo
přijímacíhořízenínalezne na web. stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

