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Přijímací řízení – aktuální informace k 20. 5. 2020 

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

vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhlášky 232/2020 Sb. 

o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020) 

 

Přijímací řízení do učebních oborů, obchodní a praktické školy 

1) Zápisový lístek mohou přijatí žáci nebo jejich zákonný zástupce odevzdat 

do 23. 6. 2020. 

 

2) Uchazeči, kteří nebyli přijati do oboru vzdělání z kapacitních důvodů, obdrží od 

ředitele školy doporučený dopis s poučením o možnosti podání žádosti o nové 

rozhodnutí. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, 

maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, může zákonný 

zástupce uchazeče nebo zletilý uchazeč podat žádost o vydání nového rozhodnutí 

podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení tohoto dopisu. 

 

Ředitel školy může nově přijmout uchazeče původně nepřijaté z kapacitních důvodů 

na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků. 

Při vydávání nového rozhodnutí se řídí pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího 

řízení do naplnění kapacity oboru. Nové rozhodnutí může vydat až po shromáždění 

všech došlých žádostí, tj. 24. června 2020. Při rozhodování upřednostní ředitel školy 

vždy ty uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí. 

 

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání 

rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět oproti předložení nového rozhodnutí a 

uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je 

podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem 

stanovují lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 

pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.  

 

Nevyhoví-li ředitel školy žádosti, usnesením dané řízení zastaví. 

 

Přijímací řízení pro uchazeče do maturitních oborů 

1) Jednotná přijímací zkouška proběhne 8. 6. 2020. Uchazeč skládá zkoušku jen 

jednou ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Obsah a forma jednotné 

přijímací zkoušky se nemění, dochází k prodloužení času jednotné přijímací zkoušky – 

test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas), test z českého 

jazyka a literatury trvá 70 (o 10 minut delší, než je běžný čas). Beze změny zůstanou 

kritéria přijímání stanovená ředitelem školy a zveřejněna na webových stránkách 

školy. 

 

https://www.skolspec.cz/wp-content/uploads/2020/05/Žádost-o-vydání-nového-rozhodnutí-1.pdf
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K jednotné přijímací zkoušce se dostavte s pozvánkou, vyplněným čestným 

prohlášením a psacími a rýsovacími potřebami. 

 

2) V oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika ředitel školy rozhodl 

o nekonání školní přijímací zkoušky (ověření dovedností uchazeče z hudební, 

výtvarné a tělesné výchovy) z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví uchazeče. 

 

3) 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 dne 27. 5. 2020 od 13:00 

do 15:00 v kanceláři E11. V případě využití PC, kompenzační pomůcky nebo služeb 

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

 

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 dne 27. 5. 2020 od 13:00 do 15:00 

v kanceláři E11. 

 

4) Jednotnou přijímací zkoušku vyhodnocuje Cermat, který je povinen zpřístupnit 

výsledky do 15. 6. 2020. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději 

dne 16. 6. 2020, nepřijatým uchazečům pošle rozhodnutí o nepřijetí. 

 

5) 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, tj. v období od 17. 6. do 23. 6. 2020 po zveřejnění seznamu 

přijatých uchazečů. 

 

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

a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, může zákonný zástupce uchazeče 

nebo zletilý uchazeč podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě 

3 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí 

z kapacitních důvodů. 

 

Ředitel školy může nově přijmout uchazeče původně nepřijaté z kapacitních důvodů 

na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků. 

Při vydávání nového rozhodnutí se řídí pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího 

řízení do naplnění kapacity oboru. Nové rozhodnutí může vydat až po shromáždění 

všech došlých žádostí (je nutné počkat i na žádosti, které byly podány poslední den 

lhůty na poště). Při rozhodování upřednostní ředitel školy vždy ty uchazeče, kteří se 

umístili výše v pořadí. 

 

https://www.skolspec.cz/wp-content/uploads/2020/05/Žádost-o-vydání-nového-rozhodnutí-1.pdf
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Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání 

rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět oproti předložení nového rozhodnutí a 

uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je 

podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem 

stanovují lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 

pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.  

 

Nevyhoví-li ředitel školy žádosti, usnesením dané řízení zastaví. 

 

Informace k přijímacímu řízení: Mgr. Zapletalová, mob.:734 284 858 

Informace k jednotné přijímací zkoušce pro uchazeče se speciálně vzdělávacími 

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

 

V Ostravě-Porubě 20. 5. 2020 

 

 

 

Ing. Radovan Maresz, v. r. 

ředitel školy 


