Termín odevzdávání zápisových lístků při přijímání ke vzdělávání do oborů středního
vzdělání s výučním listem ve školním roce 2019/2020 (pro přijetí pro školní rok
2020/2021)
Z důvodu množících se dotazů na termín odevzdání zápisových lístků v případě přijímání do oborů
vzdělání, kde se nekoná jednotná přijímací zkouška, to znamená typicky u oborů středního vzdělání
s výučním listem, upozorňuje odbor školství, mládeže a tělovýchovy ředitele středních škol na postup
určený Ministerstvem mládeže a tělovýchovy:
„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 ředitel školy zveřejní seznam
přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek ale mohou přijatí žáci odevzdat
až poté, co se uskuteční přijímací zkoušky na ostatních školách podle termínů stanovených
ministerstvem.“

zdroj: http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru
„Vyhodnocování přijímacího řízení v případech, kdy není její součástí jednotná přijímací zkouška ani
školní přijímací zkouška
Pokud se jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení
nekoná, to znamená typicky u oborů středního vzdělání s výučním listem, nemusí se
s vyhodnocováním přijímacího řízení čekat na konání jednotné přijímací zkoušky a lze jej učinit
i s předstihem (např. v průběhu dubna či května). Ředitel školy v tomto případě zveřejní seznam
uchazečů do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení a nepřijatým uchazečům nebo zákonným
zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí. Aby se sladily termíny s jednotnou
přijímací zkouškou a uchazeč si mohl kvalifikovaně vybrat preferovanou variantu střední školy
v případě, že se hlásí současně např. na maturitní a nematuritní obor, ředitel školy zveřejní seznam
s výsledky uchazečů také nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky
na středních školách s maturitní zkouškou. Od konce této 8denní lhůty pak uchazečům běží 5denní
lhůta pro odevzdání zápisového lístku (a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam s výsledky
dříve). Nově je ovšem stanoveno, že zápisový lístek lze uplatnit v případě nového rozhodnutí o přijetí
opakovaně (viz níže).“
zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-amaturitni

