
 
 

 

Přijímací řízení – aktuální informace k 8. 4. 2020 

(dle zákona č. 135/202 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům 

vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020) 

 

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 nebo jejich zákonný zástupce odevzdat podle 

harmonogramu, který bude vyvěšen na stránkách naší školy společně se seznamem přijatých 

uchazečů. 

Přijímací řízení pro uchazeče do maturitních oborů 

Upozorňujeme uchazeče do maturitních oborů a jejich zákonné zástupce, že dopisy 

s registračními čísly, pozvánkami k jednotné přijímací zkoušce a dalšími informacemi 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 webových stránkách školy. 

 

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o uzpůsobení 

podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky. V případě, že z doporučení Školského 

poradenského zařízení vyplývá možnost využít PC, kompenzační pomůcky, služeb 

podporující osoby (asistent) nebo časové navýšení na vykonání jednotné přijímací 

zkoušky, musí být informovaný souhlas zákonného zástupce uchazeče nebo zletilého 

uchazeče učiněn ve škole. V případě využití PC, kompenzační pomůcky nebo služeb 

podporující osoby (asistent), se musí do školy dostavit i nezletilý uchazeč. Termín a způsob 

pro učinění informovaného souhlasu bude zveřejněn na webových stránkách školy. 

 

Ředitel školy zajistí poučení podporující osoby (asistenta) o tom, jakým způsobem může 

poskytovat uchazeči vřazenému do třetího a vyššího stupně podpůrných opatření podporu, 

aby mu nevznikla neoprávněná výhoda při konání zkoušky. Poučení podporující osoby 

(asistenta), která není zaměstnancem naší školy, musí být učiněno prokazatelně proti 

podpisu ve škole. Termín a způsob poučení podporující osoby bude zveřejněn 

na webových stránkách školy. 

 

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. 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 webových stránek školy. 

 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy se v tomto školním roce nepodává. 

Důvodem tohoto opatření je urychlení procesu správního řízení. V případě, že přijatí žáci 

neodevzdají v dané lhůtě zápisový lístek a uvolní tak místa nepřijatým žákům „pod čarou“, 

může ředitel školy v souladu s § 101 písm. b) správního řádu vydat nové rozhodnutí o přijetí, 

kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí. 

Zápisový lístek lze uplatnit v případě nového rozhodnutí o přijetí opakovaně. Nové 

rozhodnutí o přijetí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá 

zápisový lístek k odevzdání na druhou školu. Musí však původní školu požádat o kopii 

rozhodnutí o přijetí, protože tato rozhodnutí se uchazečům neposílají. 

 

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

Informace k jednotné přijímací zkoušce pro uchazeče se speciálně vzdělávacími 

potřebami: Mgr. Jiří Gilar, mob.: 605 279 561 

 

V Ostravě-Porubě 8. 4. 2020 

 

 

 

Ing. Radovan Maresz, v. r. 

ředitel školy 


