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Prováděcí „lidová směrnice“ v jednoduchém podání, jak si vyložit nový zákon o PŘ 
(Nutno sdělit, že naše níže uvedené vysvětlení ve formě jakési lidové směrnice se pouze snaží zjednodušit vysvětlení pojmů pro 

veřejnost, kterou představují naši uchazeči a jejich rodiče. Je tedy přizpůsobena kritériím naší školy /nemáme školní PZ/. 
Nechceme žádným způsobem podceňovat vaše znalosti nebo orientaci v novém zákoně a nečiníme si ani nárok na jedině 

„chytré“, kteří vás chtějí poučovat. Proto je třeba tento text takto brát a přistupovat. Neberte nás za slovo, nejdeme do detailů a 

podrobností. Pro úplnost jsme pochopitelně  přiložili i celý text zákona, bez částí o maturitě. Text neprošel jazykovou úpravou. 

Pokud naleznete někde chybu nebo nesrovnalost, jsme otevřeni kritice, ale i diskusi. Děkujeme za pochopení a pojďme na to).   

 
Základní pojmy v přijímacím řízení /PŘ/  
Pro osvěžení si ještě nejprve zopakujme základní pojmy v PŘ, v jejíž vysvětlování bývá často mnoho chyb a 

nesrovnalostí.  

Přijímací řízení – je proces přijímání uchazeče ke studiu na střední škole /SŠ/. Začíná podáním přihlášky/šek na SŠ, 
pokračuje vykonáním povinné JPZ z JČ a M, dále vykonání školní PZ, která je ovšem na pořadu dne pouze tehdy, 

pokud ji ta, či ona škola vyhlásí a je tudíž součástí kritérií pro přijetí. Většina škol jí nevyhlašuje a není vyhlášena 

ani na naší škole. Po JPZ dojde k jejímu vyhodnocení a na závěr vyhodnocení všech kritérií, které škola vypsala 
jako podmínky pro přijetí a sestavení pořadníku přijatých…..tedy max.  počtu, které škola do daného oboru chce a 

může přijmout. Poté se rozhodujete, na kterou školu dáte Zápisový lístek /ZL/. Proces PŘ tedy ukončíte /společně 

s rodiči/ tím, že odevzdáte tento ZL, dále byste měli obdržet rozhodnutí ŘŠ o přijetí/bohužel někdy o nepřijetí/, na 

soukromé škole navíc podepisují rodiče smlouvu o poskytnutí vzdělání a někde také obdržíte pokyny k zahájení škol. 
roku. A tímto je proces PŘ završen. Takže vidíte, že je to soubor mnohých části a činností/zvýraznili jsme je/, nikoliv 

jak je často mylně zaměňováno PŘ za přijímací zkoušku. Ta je jen jednou částí tohoto procesu. Tak vidíte, aniž 

bychom chtěli, tak jsme se dostali místo jednoduchého vysvětlení k poměrně dlouhé slohové práci. Ale myslíme, že to 
bylo nutné a nyní již stručněji k jednotlivým částem PŘ, které jsme uvedli a zvýraznili. 

 
a) Podání přihlášky        

To již řešit nebudeme. Přihlášku/ky jste již podali buď na dvě různé školy, nebo dvě na jednu školu atd. atd….. 

b) JPZ budete konat pouze jednou, nikoli dvakrát. Místo /škola/, kde ji budete skládat, je určena pořadím na 

přihlášce. Škola, která je uvedena jako první, je tím místem, kde se budete snažit o maximální výkon. Body, které 
získáte z JČ a M /max. 50+50/se pochopitelně ale započítávají do výsledku obou škol nebo oborů, kde jste 

přihlášky dali. První místo tedy určuje pouze místo konání JPZ, nikoliv kde budete studovat. 

Pozvánku k JPZ vám zašle škola na prvním místě. Dle normální vyhlášky to má být 14 dní před zkouškou, ale 

tady si dovolím odhadnout, že to určí MŠMT ihned po nástupu do školy. Tipuji tak do dvou dnů po nástupu. Tam 
budou i pokyny ke zkoušce registrační /evidenční/ číslo uchazeče, prostě klasika. 

c) Vyhodnocení JPZ bude vzhledem KVK /nazvěme to koronavirová krize/ tentokrát zrychlené a mělo by být do 

týdne zpět na obou školách, kde si uchazeč dal přihlášku/ky. Neřešme náhradní termíny a další detaily, to si 
přečtěte v zákoně 

d) Celkové hodnocení – zveřejnění rozhodnutí, které vychází z původních kritérií, je podkladem pro sestavení 

pořadníku přijatých a ŘŠ ho zveřejní následující den po obdržení výsledků JPZ /dle praxe ŘŠ zveřejní přijaté 
ještě týž den/, kdy obdrží výsledky, tedy jinak……. nejpozději do osmého dne po konání zkoušky, na webu školy 

pod registračními čísly uchazečů. Nepřijatým zašle ŘŠ rozhodnutí dopisem. 

e) ZL – po zveřejnění rozhodnutí máte 5 pracovních dní na to, abyste na školu, kde jste byli přijati a kde chcete 

studovat, podali prostřednictvím rodičů ZL a vyzvedli si písemné rozhodnutí o přijetí. Tady skutečně neváhejte a 
učiňte tak vzhledem k mimořádné situaci neprodleně. Času na to, abyste si vše mohli důkladně promyslet, letos 

máte přehršle.  

f) Odvolání – tak to je největší změna. Proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke vzdělávání na střední školu není 
odvolání přípustné, ale v případě, že se ŘŠ, kde vás původně nevzali, za týden rozhodne jinak, můžete ZL vzít 

zpět a uplatnit jinam. 

g) Opět na tomto místě na základě dlouholetých zkušeností důrazně varuji mnohé „spekulanty“ před tím, aby 

si raději nyní, kdy mají dostatek času, vše řádně promysleli, probrali s rodiči, opětovně si zjistili vše o 

oborech, kde se hlásí, informovali se o učebních plánech těchto oborů, o tom, kdo je bude učit a co, jaké 

jsou cesty absolventů po škole a to nejlépe od studentů-známých, absolventů…prostě od lidí, protože ti jsou 

tou čistou reklamou, nikoli weby a „naleštěné reklamní papíry“ apod.. Pamatujte, že v dnešní krizové době 

a určitě i ekonomicky složitém dalším období, bude vaše volba o dalším studiu mnohonásobně důležitější a 

zásadnější pro vaši budoucnost, než kdy jindy. 
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