
Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020 
(aktualizováno ve čtvrtek 30. 1. 2020) 
  

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A ZÁKLADNÍ INFORMACE 
První kolo přijímacího řízení 

§ Uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat 2 přihlášky. 
§ Přihlášky spolu se zápisovým lístkem vydá zákonnému zástupci žáka příslušná ZŠ 
§ Přihlášky podává uchazeč přímo řediteli střední školy, na niž se hlásí — buď osobně, nebo 

doporučenou zásilkou 
§ Pokud uchazeč podá 2 přihlášky, uvede na každou z nich údaje o obou školách, na které se hlásí, a 

to ve stejném pořadí (na prvním místě je vždy uvedena škola, o níž má žák větší zájem). 
§ Počet přihlášek na jednu střední školu není omezen; v rámci jedné školy však musí jít o různé obory 

vzdělání. 
§ Veškeré informace o středních školách lze vyhledat na https://www.atlasskolstvi.cz 

  
Termíny podávání přihlášek 

§ Obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2019 
§ Obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2020 

  
Kritéria přijímacího řízení vyhlásí ředitel střední školy pro 

§ Obory vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října 2019 
§ Obory vzdělání bez talentové zkoušky do 31. ledna 2020 

  
Termíny přijímacích zkoušek pro obory s talentovou zkouškou 
– vždy je stanoví ředitel příslušné SŠ: 

§ Obory vzdělání s talentovou zkouškou: 2. – 15. ledna 2020 
§ Gymnázium se sportovní přípravou: 2. – 15. února 2020 
§ Konzervatoř: 15. – 31. ledna 2020 

  
Termíny konání jednotné přijímací zkoušky do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou bez 
talentové zkoušky a Gymnázium se sportovní přípravou: 
Jednotná přijímací zkouška se koná pouze v 1. kole přijímacího řízení a to formou písemného testu ze 
vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ve vzdělávacím oboru Matematika a její 
aplikace. 
Zkouška se koná ve dvou termínech a je stanovena na tyto dny:  

§ 1. termín: 
§ 14. dubna 2020 – pro čtyřleté obory vzdělání 
§ 16. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií 

§ 2. termín: 
§ 15. dubna 2020 – pro čtyřleté obory vzdělávání 
§ 17. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií 

  
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu se bude konat nejpozději do jednoho měsíce po řádném 
termínu, tj. v první polovině května. 
Školní přijímací zkoušky 
Vlastní přijímací zkoušky mohou školy uspořádat v termínech: 

§ od 12. do 28. dubna 2020 – pro obory s maturitní zkouškou 
§ od 22. do 30. dubna 2020 – pro obory s výučním listem a závěrečnou zkouškou 

  
 
 



Zápisový lístek 
Svůj úmysl vzdělávat se na střední škole potvrdí uchazeč doručením zápisového lístku řediteli školy, do 
které byl ke vzdělání přijat, a to do 10 pracovních dnů po oznámení jeho přijetí. Zápisový lístek vydává 
uchazeči základní škola. 
Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou.  
Výjimkou jsou dva případy, kdy může uchazeč vzít zápisový lístek zpátky pro uplatnění na druhé škole: 

a. uchazeč byl přijat na odvolání 
b. uchazeč, který uplatnil zápisový lístek do oboru s talentovou zkouškou a následně byl přijat do 

oboru vzdělání bez talentové zkoušky, si jej může vyžádat zpět 
  
Další kola přijímacího řízení 

§ Ředitel školy může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení. 
§ Počet kol ani počet přihlášek není omezen. 
§ Krajský úřad zveřejní na svých webových stránkách přehled středních škol s údaji o počtu volných 

míst v jednotlivých oborech vzdělávání. 
§ Informace o vyhlášených dalších kolech přijímacího řízení i volných místech na středních školách na 

webových stránkách SŠ nebo příslušných krajských úřadů zjistíte na následujících stránkách 
§ Magistrát hl. města 

Prahy http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/?divisionId=136 – zde 
budou zveřejňovány podle § 60f odst. 4 školského zákona, 

§ případně na http://skoly.praha-mesto.cz/88035_Prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani-ve-
strednich-skolach. 

  
Odvolací řízení 
Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 
uchazeče podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím 
ředitele střední školy k odboru školství krajského úřadu. Ředitel školy zašle odboru školství spolu s 
odvoláním i kritéria, podle kterých postupoval při přijímacím řízení. 
Odvolání by mělo obsahovat: 

§ označení správního orgánu, jemuž je určeno; 
§ jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození; 
§ název školy, kód a název oboru, formu vzdělávání; 
§ důvod nepřijetí uvedený ředitelem školy; 
§ důvody odvolání (v jakém rozsahu je rozhodnutí napadeno, v čem je spatřován rozpor s právními 

předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo); 
§ jméno a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce nezletilého uchazeče, resp. zletilého 

uchazeče, popř. jinou adresu pro doručování; 
§ datum a podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče, resp. zletilého uchazeče. 

  
Veškeré podrobné informace k přijímacímu řízení na střední školy lze vyhledat 
na http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore. 
 
Přehled o středních školách najdete na https://www.stredniskoly.cz. 
 


