Aktualita k přijímacímu řízení obory kategorie H
Zákon č. 135/2020 Sb. Ze dne 25. března 2020 stanoví jednotný termín, dokdy nejpozději musí žáci
přihlášení na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek
V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní
přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitelka školy zveřejní
seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí.
Žák bude 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. K termínu pro konání jednotné přijímací
zkoušky (který bude teprve ministerstvem vyhlášen) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro
zveřejnění výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku.
Do této doby mohou všichni žáci uplatnit zápisový lístek a tento termín platí i pro školy, které zveřejní
výsledky dříve.

ŘEDITEL školy neprodleně po vyhlášení časového schématu ministerstvem:
Vyhlásí nové 2 termíny konání školní PZ.
Vyhlásí náhradní termín konání školní PZ.
Zašle pozvánku ke PZ nejpozději 5 pracovních dní před jejím konání, současně zveřejní na webu školy.

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym

Aktualita k přijímacímu řízení obory kategorie M
Zákon č. 135/2020 Sb. Ze dne 25. března 2020 upravuje zvláštní pravidla pro přijímání ke vzdělávání ve
střední škole.
MŠMT vyhlásí termíny konání Jednotné přijímací zkoušky v den, kdy bude oznámeno otevření středních
škol.
Žák bude 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. K termínu pro konání jednotné přijímací
zkoušky (který bude teprve ministerstvem vyhlášen) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro
zveřejnění výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku.

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym

Aktualita pro maturanty

Vážení maturanti!
Mimořádný zákon pro maturity v tomto roce vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 135/2020
Sb. Na stránkách MŠMT najdete i podrobnější metodiku k tomuto zákonu a
také časovou osu průběhu maturit.

