
 

Vážení rodiče, milí žáci. 

Chceme vás seznámit se zprávou, která se týká přijímacího řízení na SŠ v letošním, specifickém, 

školním roce. Nejprve vkládáme přesnou citaci tak, jak ji máme předat rodičům.  

Následně porovnáme bod č. 2 s tím, o čem jsme mluvili na listopadové schůzce pro rodiče. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, kterou by měli předat výchovní poradci: 
  
Vzhledem k tomu, že střední školy v Královéhradeckém kraji budou zveřejňovat výsledky přijímacího 
řízení do oborů, v nichž se nekoná přijímací zkouška, již 22. 4., upozorňujeme Vás na následující 
skutečnosti: 
  

1)      Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku je 8 kalendářních + 5 pracovních dnů po dni 
konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky! 

  
2)      Pokud má uchazeč podanou přihlášku jak do oboru, kde se koná (jednotná případně školní) 

přijímací zkouška, tak do oboru, kde se přijímací zkouška nekoná, v případě přijetí do oboru 
bez přijímací zkoušky, odevzdá zápisový lístek až poté, co bude znát výsledky přijímacího 
řízení i u oboru s přijímací zkouškou. Pokud by zápisový lístek odevzdal dříve a následně byl 
přijat do oboru s přijímací zkouškou, už by nemohl vzít zápisový lístek zpět. 

  
S pozdravem 
  

  
Mgr. Martin Struna 
právník odboru školství 

 

Tolik dnešní zpráva.  

Vysvětlení bodu č. 2:  

Původní znění bylo takové, že byste zápisový lístek mohli odevzdat nejprve na školu, kam se 

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA NEKONÁ, potom zkusit přijímací zkoušky a v případě přijetí zápisový 

lístek přesunout na tuto školu. 

Dle úpravy V TOMTO PŘÍPADĚ NELZE zápisový lístek přemístit. Vyčkejte tedy s odevzdáním 

zápisových lístků až do června, kdy mají přijímací zkoušky proběhnout. 

POZOR, pokud vaše dítě podalo přihlášku na dvě školy, kde se PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NEKONAJÍ, a na 

obě bylo přijaté, potom si samozřejmě vyberete školu, která vám vyhovuje, a zápisový lístek 

dopravíte tam (na nic již nemusíte čekat). 

ZÁPISOVÉ LÍSTKY MAJÍ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI NADEPSANÉ A PŘIPRAVENÉ. VYZVEDNOUT SI JE MOHOU 

V TOMTO TÝDNU OD ZÍTŘKA (22. 4. 2020), v kanceláři školy od 8.00 do 11.00 (pro další týdny bude 

doba vyzvednutí upřesněna). Zápisový lístek může být vydán pouze zákonnému zástupci proti 

podpisu. 



Vážení rodiče,  

víme, že jste z celého průběhu nejistí, a že situace není úplně přehledná. 

Uvádíme proto odkaz na stránky MŠMT, kde najdete odpovědi na nejčastější otázky rodičů. Najdete 

zde odpověď i na to, proč se budou přijímací zkoušky konat pouze v JEDNOM TERMÍNU atd. 

Doporučujeme pročíst - jde o 4. Odstavec „Jednotné přijímací zkoušky“. 

http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-

koronaviru?highlightWords=p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD+%C5%99%C3%ADzen%C3%AD+s%C5%

A1 

 

Přejeme vám pevné nervy i zdraví. 

V případě, že se k nám dostanou jakékoliv zprávy, které by Vám mohly současnou situaci ujasnit, 

poskytneme je prostřednictvím Edookitu. 

Vladimíra Macháčková a Jana Voborníková 
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