
Vážení rodiče, milí žáci, 
  
situace ve společnosti, a tím pádem i ve školství, se neustále vyvíjí, ale přesto není stále jasné, kdy se školy opět 
otevřou… 

Z toho důvodu MŠMT přijalo nový zákon „O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A K UKONČOVÁNÍ 
STŘEDOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020“ – (viz web školy) 
  

Pro žáky, kteří budou vykonávat přijímací zkoušku (mají tedy přihlášku na studijní obor) 

SE NIC NEMĚNÍ!! a přijímací zkouška se uskuteční nejdříve 14dní pro znovuotevření škol. 
Zápisové lístky obdrží ve škole po nástupu. 
  
POZOR!!! 

Žáci, kteří podali OBĚ! přihlášky na učební obory, 

mohou být středními školami vyzvání k podání Zápisového lístku DŘÍVE!! 
(viz info níže) 

  

Z tohoto důvodu budou žákům, kteří se hlásí pouze na učební obory,  vydány 

Zápisové lístky ve vrátnici budovy B školy  

(vchod pro II.stupeň)  

v úterý 7.4.2020 od 9,30 do 11,00 hodin 

Vydávání proběhne pouze v tomto termínu!! 

Zajistěte si proto jeho vyzvednutí! 

Informujte se navzájem (ne každý sleduje Bakalář) 

Dodržujte bezpečnostní a hygienická opatření!! 

  
   
Citace zákona: 
  
Dle ustanovení § 19 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich 
ukončování ve školním roce 2019/2020 platí, že právní úprava o zápisovém lístku podle § 60g školského zákona se použije 
obdobně s tím, že uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí 
odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po 
nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, a s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i 
tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. 
  
Věnujte, prosím, patřičnou pozornost těmto informacím. 
  
„Žák bude typicky odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na které 
se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou (nejedná-li se o výjimku předpokládanou zákonem 
při vydání nového rozhodnutí nebo při předávání lístku z oborů s talentovou zkoušku na obory jiné.). 
  
Ředitelé učilišť tedy mohou přijímat zápisové lístky dříve, než je stanoven termín pro maturitní obory pouze v 
případě, že má žák obě uvedené školy na přihlášce nematuritní. Toto by měli při přijímání zápisových lístků 
ověřovat. Tím by se mělo zabránit předčasnému odevzdávání zápisových lístků z neznalosti, na což bylo upozorněno.“ 
  
Sdělujeme, že legislativní kroky v oblasti přijímacího řízení každým dnem monitorujeme a jakmile bude k dispozici prováděcí 
právní předpis, který upravuje přijímání ke vzdělávání ve střední škole, samozřejmě vyhlášku či jakékoliv doplňující informace 
dále školám zašleme. 

 


