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INFORMACE PRO JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU  
dle zákona 135/2020 Sb. a vyhlášky 232/2020 Sb. 

 

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. 

Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako 

druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole. 

ŘÁDNÝ TERMÍN JEDNOTNÉ ZKOUŠKY:  8. 6. 2020 od 8:30  

Náhradní termín:                                              23. 6. 2020 od 8:30 

PŘÍCHOD DO ŠKOLY: 

Hlavním vchodem od 8:00 bez doprovodu. Každý uchazeč odevzdá při vstupu do budovy Čestné 

prohlášení podepsané zákonným zástupcem.  

V případě neúčasti je nutné zaslat písemnou omluvu ředitelce školy do 3 dnů od konání zkoušky. Za 

vážné důvody lze v tomto případě považovat např. nemoc, karanténní opatření, nemožnost dostavit se 

na přijímací zkoušku ze zahraničí a další obtíže spojené s pandemií. 

POHYB VE ŠKOLE: 

• Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky. 

• Ve společných prostorách nosí všichni žáci a zaměstnanci školy roušky.  

• Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. 

• Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu nemusí 

mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog. 

 

DÉLKA TESTŮ dle vyhlášky č. 232/2020 Sb.:   Český jazyk a literatura  70 minut.  

Matematika 85 minut. 

VYHODNOCENÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:   do 15. června 2020  

 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:     do 16. června 2020 

 

Pořadí bude zveřejněno na hlavním vchodu školy a webu školy pod registračním číslem uchazeče. 

 

ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU:  do 5 dnů od zveřejnění – nejpozději do 23. 6. 2020 

 

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ: 

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí 

odvolání. Uchazeč, který uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat z 

kapacitních důvodů může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“).  

Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce 

ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno 

rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta 

je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty.  
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