
Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich 

ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, upravuje pro školní rok 

2019/2020 pravidla přijímacího řízení včetně podmínek konání jednotné přijímací zkoušky a pravidla 

konání maturitní a závěrečné zkoušky.  

  

Vyhláška č. 232/2020 Sb o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 

2019/2020  

  

Metodika MŠMT k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020  

  

Metodika k ochraně zdraví v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek 

a absolutorií  

  

Přehled volných míst v dalších kolech přijímacího řízení najdete na:   

http://skoly.praha.eu/88478_Prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani-ve-strednich-skolach-pro-skolni-rok2020-
2021  

  

  

Důležité:  

Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání.  

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, 

mají možnost požádat o nové rozhodnutí.  

  

Vzor žádosti o nové rozhodnutí najdete na straně 2.  

Vzor pro vyplnění zápisového lístku najdete na straně 3.  
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Žádost   

   

Jméno, popřípadě jména, a příjmení uchazeče:     …………………………………………………….  

Datum narození uchazeče:                                   ……………………………………………………..    

Místo trvalého pobytu uchazeče:                          ……………………………………………………..    

    

Jméno, popřípadě jména, a příjmení    

zákonného zástupce nezletilého uchazeče:        ……………………………………………………..    

Místo trvalého pobytu     

zákonného zástupce nezletilého uchazeče:        ……………………………………………………..    

    

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

o vydání nového rozhodnutí   

    

v řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole ……………………………..……………………………,  do 1. ročníku 

oboru vzdělání ……………………………………………..…………………………….…,    

denní/večerní/dálkové/distanční/kombinované* formy vzdělávání. O vydání nového rozhodnutí  

žádám z toho důvodu, že jsem splnil(a) podmínky přijímacího řízení, ale nebyl(a) jsem 

přijat(a)  z důvodu počtu přijímaných uchazečů.    

    

V………………………….. dne ………………………...                                   

    

….………………………………….   ……………………………………….    

(podpis uchazeče a zákonného zástupce nezletilého uchazeče)    

    

    

    

*) nehodící se škrtněte   

  

  



  

  


