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Mimořádné opatření - další aktuální informace 

 

Přijímací řízení do učebních oborů, obchodní a praktické 

školy  

 V učebních oborech, obchodní škole a praktické škole ředitel školy 

zveřejní seznam přijatých uchazečů dne 22. 4. 2020 a nepřijatým 

uchazečům pošle rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek mohou přijatí 

žáci odevzdat podle harmonogramu, který bude vyvěšen na stránkách 

naší školy společně se seznamem přijatých uchazečů. 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy se v tomto školním roce 

nepodává.  

 

Přijímací řízení pro uchazeče do maturitních oborů 

(dle zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání 

k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním 

roce 2019/2020) 
 

Upozorňujeme uchazeče do maturitních oborů a jejich zákonné 
zástupce, že dopisy s registračními čísly a pozvánkami k jednotné 

přijímací zkoušce budou zaslány až po rozhodnutí MŠMT o nových 
termínech této zkoušky, a to nejpozději 5 pracovních dní před jejich 

konáním. 
 

Jednotná přijímací zkouška proběhne nejdříve 14 dnů ode dne 
obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. 

Termín konání této zkoušky bude jen jeden. Uchazeč skládá zkoušku ve 
škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Obsah a forma jednotné 

přijímací zkoušky se nemění, beze změny zůstanou kritéria přijímání 
stanovená ředitelem školy a zveřejněna na našich webových stránkách. 

 

V oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika ředitel školy 
vyhlásí dva termíny konání školní přijímací zkoušky, která se musí 

uskutečnit nejpozději do termínu konání jednotné přijímací zkoušky. 
Termíny zašleme společně s pozvánkou k jednotné přijímací zkoušce a 

budou zveřejněny na webových stránkách školy. 
 

Jednotnou přijímací zkoušku vyhodnocuje Cermat, který je povinen 
zpřístupnit výsledky do 7 kalendářních dnů ode dne konání jednotné 



přijímací zkoušky. Následující den škola zveřejní seznam přijatých 

uchazečů, nepřijatým uchazečům pošle rozhodnutí o nepřijetí.  
 

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl 

vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku a to 
nejpozději do 5 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých 

uchazečů. Přesný termín odevzdání zápisového lístku se včas dozvíte 
z našich www. 

 
 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy se v tomto školním roce 

nepodává.  

 

Informace k přijímacímu řízení: Mgr. Zapletalová, mob.:737 284 858. 

 

Mimořádná opatření školy zveřejněná v předcházejícím období jsou stále 

platná.  
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https://www.skolspec.cz/wp-content/uploads/2020/03/Informace-pro-%C5%BE%C3%A1ky.pdf
https://www.skolspec.cz/wp-content/uploads/2020/03/Koronavirus_www_2.pdf
https://www.skolspec.cz/wp-content/uploads/2020/04/Koronavirus_www_3.pdf

