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Právní předpisy týkající se přijímacího
řízení na střední školy
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání,
ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním,
středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

I. Výběr střední školy
Školský informační portál
Královéhradeckého kraje – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Adresář škol na portálu www.sipkhk.cz
(https://www.sipkhk.cz/infoportal/skoly-v-kraji)
Atlas školství Královéhradeckého kraje - přehled středních škol
Prezentační výstavy středních škol

Dny otevřených dveří středních škol
WWW stránky středních škol (kritéria přijímacího řízení)
Profitest - https://www.infoabsolvent.cz/Profitest

II. Vyhlášení přijímacího řízení (1. kolo)
Ředitel školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou
zkouškou nejpozději do 31. října 2019, do ostatních oborů vzdělání do 31. ledna
2020, a to zveřejněním na veřejně přístupném místě ve škole a současně
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Ředitel školy stanoví pro jednotlivá kola přijímacího řízení
a) jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání a způsob
hodnocení jejich splnění,
b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy
vzdělávání.

Ředitel školy může stanovit pro přijímací řízení
a) školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví pro první kolo přijímacího řízení
dva termíny konání zkoušky,
b) jednotná kritéria a předpokládané počty přijímaných uchazečů pro přijímání
ke vzdělávání v různých zaměřeních školního vzdělávacího programu.
§ 62 odst. 2 ŠZ, § 60 odst. 1, 2 ŠZ

III. Přihláška ke vzdělávání na střední škole
Přihláška se podává na tiskopisu stanoveném MŠMT
http://sdv.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

Pro 1. kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky.
Náležitosti přihlášky (výběr):
• lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání,
Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

(příklad: zdravotní omezení podle přílohy 2 pro obor vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel:
kat. 3 - Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě,
že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona,
kat 7a - Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém
vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami,
kat 9a - Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.)

• doporučení ŠPZ obsahující podpůrná opatření pro úpravy přijímacího řízení, jde-li o
uchazeče se SVP.
Součástí přihlášky jsou dále doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení stanovených
ředitelem školy, tzn. např. diplomy z olympiád nebo jiných soutěží, členství v zájmových
organizacích v souladu se zveřejněnými kritérii.

§ 60a ŠZ, § 1 vyhl. 353/2016 Sb.

IV. Termíny pro podání přihlášky pro 1. kolo
Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo
přijímacího řízení do 1. března (2. března 2020).
Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo
přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do
30. listopadu (do 2. prosince 2019).
Podáním přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou není
dotčeno právo uchazeče podat přihlášku ke vzdělávání ve
střední škole podle § 60a (do oborů bez talentové zkoušky).
Uchazeč v přihlášce uvede údaj o škole, na které bude konat
jednotnou zkoušku.
§ 60a, § 62 ŠZ, § 1 odst. 6 vyhl. 353/2016 Sb.

V. Jednotná přijímací zkouška
V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy
jednotná
přijímací
zkouška,
pokud
není
uvedeno
jinak.
Skládá se z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura v délce 60 minut
a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut.
Možnost stanovit zároveň školní přijímací zkoušku tím není dotčena.
Zadání, distribuci, zpracování a hodnocení testů zajišťuje Centrum pro
zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).
Jednotná přijímací zkouška se netýká:
• oborů vzdělání s talentovou zkouškou (především oborů skupiny
82
Umění
a
užité
umění),
s
výjimkou
oboru
vzdělání
79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou,
• zkráceného studia.
§ 60, § 60d , § 60c a 62 ŠZ

V. Jednotná přijímací zkouška
Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát (do celkového
hodnocení se započítává lepší výsledek testů).
• v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním
pořadí,
• ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém
pořadí.
Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií
přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 % (Gymnázium se sportovní
přípravou nejméně 40 %). Minimální úspěšnost není „centrálně“ stanovena.
Uchazeč, který se k řádnému termínu pro vážné důvody nedostaví a svoji
neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, koná zkoušku v
náhradním termínu.
§ 60, § 60d , § 60c a 62 ŠZ

V. Jednotná přijímací zkouška
Ve školním roce 2019/2020 se jednotná přijímací zkouška bude konat:
V řádném termínu ve dnech:
Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: úterý 14. dubna 2020
2. termín: středa 15. dubna 2020
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020
2. termín: pátek 17. dubna 2020
V náhradním termínu ve dnech:
1. termín: středa 13. května 2020
2. termín: čtvrtek 14. května 2020
Sdělení MŠMT, kterým se stanoví termíny konání JPZ ve školním roce 2019/2020 - č. j.: MSMT-29437/2019-1

VI. Výsledky přijímacího řízení
U oboru středního vzdělání s talentovou zkouškou zašle ředitel školy sdělení o
výsledku talentové zkoušky uchazeči, resp. jeho zákonnému zástupci
do 20. ledna, v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou do
20. února, nekoná-li uchazeč zkoušku v náhradním termínu. Pokud uchazeč
vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení.

V termínu od 5. do 15. února zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů
do oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění (obory středního vzdělání i
konzervatoří) a vydá rozhodnutí o nepřijetí.
Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole
přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a
nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých
uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna.
§ 60e, § 60c ŠZ

VII. Zápisový lístek
K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání
na dané střední škole slouží zápisový lístek. Toto ustanovení se
nevztahuje na:
• nástavbové studium
• zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem
• zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní
zkouškou
• večerní formu vzdělávání
• dálkovou formu vzdělávání
• distanční formu vzdělávání
• kombinovanou formu vzdělávání.
§ 60g ŠZ

VII. Zápisový lístek
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole,
a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do
oboru vzdělání s talentovou zkouškou. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo
jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu
uchazeče.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce
nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho
přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů:
• uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání
úspěšné,
• uchazeč ho chce uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky za
předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou
Pro uplatnění uvedených výjimek uchazečem není rozhodující, ve kterém kole přijímacího
řízení byl přijat.

§ 60g ŠZ

VIII. Odvolání proti nepřijetí
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých
nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.
Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení
lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení
rozhodnutí o nepřijetí.

§ 60e ŠZ

VIII. Odvolání proti nepřijetí
Ředitel obdrží odvolání
proti nepřijetí

Autoremedura
(§ 183 odst. 3 ŠZ
a § 87 správního řádu

Platí pro školy všech zřizovatelů

Ředitel postoupí celý spis
odvolacímu správnímu
orgánu (KÚ)

IX. Další kola přijímacího řízení
K naplnění předpokládaného stavu žáků může ředitel školy vyhlásit další kola
přijímacího řízení.
Při přijímacím řízení v dalších kolech se postupuje obdobně jako v 1. kole,
s následujícími výjimkami:
• uchazeč není omezen v počtu podaných přihlášek,
• nekoná se jednotná zkouška,
• na přihlášce uchazeč uvádí pouze jednu školu, obor vzdělání, případně odlišné
zaměření školního vzdělávacího programu,
• řediteli školy se nezakládá povinnost stanovit dva termíny školní přijímací
zkoušky,
• ředitel školy nemusí zohlednit výsledky jednotné zkoušky,
• zohledňuje-li ředitel školy výsledky jednotné zkoušky, musí určit náhradní způsob
hodnocení u uchazečů, kteří jednotnou zkoušku v 1. kole nekonali.

Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy nejpozději 7 pracovních
dnů před konáním této zkoušky.
§ 60f ŠZ

https://www.sipkhk.cz/
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