Informace o přijímacím řízení pro vzdělávání ve
školním roce 2020/2021
Aktualizované informace:
Přijímací zkoušky a přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o
zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním
roce 2019/2020, který byl publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb.
Účinnosti tento zákon nabyl dnem publikace ve Sbírce zákonů. K výše uvedenému zákonu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo prováděcí právní předpis - vyhlášku č.
232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce
2019/2020, která upravuje detaily postupu při organizaci i hodnocení všech uvedených zkoušek.
Termín jednotné přijímací zkoušky vyhlásilo MŠMT takto:
•
•

pro čtyřletý obor vzdělávání – pondělí 8. června 2020
pro osmiletý obor vzdělávání – úterý 9. června 2020

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanovilo ministerstvo na 23. června 2020. ¨
K náhradnímu termínu může jít uchazeč, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluvil písemně
řediteli školy z řádného termínu.
Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v
prvním pořadí. Centrum zpřístupní hodnocení jednotné přijímací zkoušky všem školám, které
uchazeč uvedl v přihlášce ke střednímu vzdělávání.

Průběh a délka trvání jednotné přijímací zkoušky:
•
•

test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas)
test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas)

Vstup do budovy školy bude umožněn pouze uchazečům (žákům), nikoliv doprovázejícím
osobám. Uchazeči odevzdají při vstupu do budovy řádně vyplněné a podepsané čestné prohlášení o
neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení obdržíte v pozvánce.
Prosíme Vás, abyste se vzhledem k delšímu odbavení při vstupu do budovy dostavili s dostatečným
časovým předstihem. V areálu školy a ve škole Vás žádáme o dodržování odstupu 2 m a zakrytí úst
a nosu rouškou. Každý uchazeč bude mít s sebou sáček na uložení roušky. Po dobu, kdy jsou
uchazeči usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku. Škola je oprávněna vymezit prostory, ve
kterých se žáci mohou pohybovat o přestávce mezi jednotlivými zkušebními testy.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení:
• čtyřletý obor vzdělání – 16. června 2020 na www.gymbru.cz a na nástěnce v bočním vchodu do
školy
• osmiletý obor vzdělání–17. června 2020 na www.gymbru.cz a na nástěnce v bočním vchodu do
školy

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním
zašle těm uchazečům, kteří uspěli u přijímací zkoušky, resp. splnili kritéria pro přijetí, ale nebyli
přijati z kapacitních důvodů, také poučení o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí.
Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“).

Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné
zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost o vydání nového rozhodnutí musí podat do 3 dnů ode
dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím
po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední
den lhůty.
Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků
přijímacího řízení. Tedy vydat nové rozhodnutí může až poté, kdy uběhne lhůta pro podání žádosti o
nové rozhodnutí všem uchazečům, a teprve po shromáždění všech došlých žádostí může rozhodnout
(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.
Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový
lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč zápisový lístek
poté uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí. Nemůže-li ředitel školy
žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.
Odevzdání zápisového lístku
Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu
pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletém oboru
vzdělání KKOV 7941K41 je termín pro odevzdání zápisového lístku do 23. června 2020. Pro
uchazeče o osmiletý obor vzdělání je termín pro odevzdání zápisového lístku do 24. června 2020.
Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí
razítko pošty s tímto datem).
Zpětvzetí zápisového lístku je možné nad rámec stávajících případů daných školským zákonem
(školský zákon stanoví, že uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do
oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo do konzervatoří) také v případě vydání nového
rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí
uchazeče. Zákon č. 135/2020 Sb. v kombinaci se školským zákonem, na který odkazuje, stanoví
lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí na 10
pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí.
Další informace naleznete na https://prijimacky.cermat.cz/

