
Mtr inisterstvo kolství. mládeže a tě|svychovy
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Opat eníobecné povahy

F iiímací zkoušky * dadatek

Ministerstvo školství, mládeže a tětov, chovy (dále jen ,,ministerstvo"} jako p íslušn, správní orgán
podle ustanovení tr84a odst, 4 písm. a} a odst. 5 zákona č,561/2004 5b,, o B edškolním, základním,
st edním, vyšším odborném a jiném vzdělávání {školskli zákon}. ve znění pozdějších p edpisťr, v souladu

u tanovením 171 a násl. zákona č, 500/2004 Sb., správní ád, ve znění pozdějších p edpisri (dále jen

,,správní ád"}, určuje:

Za článek XVlll. opat ení obecnó povahy ze dne 8. b ezna aCI21, č. i. MStvlT-4307312020-3, ve znění
opat enÍ ohecné povahy ze dne 14. ledna 2021. č. i. M MT-l'[ 2 tba?'l-t, cpat ení obecné povahy ze
dne 15. nora 2021 č. i. MSMT4337/2021-1, opat ení oheené povahy re dn* 15. b ezna 2021, č. j.

M MT-433ť2021-6 a CIpat ení ohecné povahy ze dne 6. duhna 2021, č. j. M MT-4337/2021-7, se
doplňují nové články XlX. až XXl., které znějí:

,.XlX.

Uehaz*č, kten měl konat oba termíny jednotné p ijímaeí akor"r ky na jedné škole podle r4.iroku Vlll, a
jeden z termín nekonal, m že kEnat tuto rk*u ku v náhradním termínu bez ohledu na dťrvod jejího
neknnání v ádném termínu, pokud potvrdí eeíiteli školy. na které rněl konat oba termíny jednotné
p ijímací ekoušky. do tr4, května 2021, že bude konat tuto ekoušku vnáhradnírn termínu. Fotvrdit
knnéni zkou ky v náhradním terrnínu nemusi t*chareč, kten se ódrrě ornluvil a již rnu právo konat
rkoušku v náhnadnim termínu veniklo nebo vznikne"

xx.

Uehazeě m ž* ve školním roEe 2$2Ql?CI?1 vzít xpět uápisovli lístek uplatněn, v p ijímacím íaení, pokud
byl následně v prvním kole p ijímacího ízenť p i.iat ke vzdělávání ve st ední kole po konání p ijímací
zkou ky v náhradním termínu.

XXl.

Ředitel st ední kolrl, ve ktené se knnala jednotná p ijímací ekouška do čty letého obq,ru vedělání
rnaturitní rkouškou, rve ejní berodkladně na internetov ch stránkách školy informace o možnnsti

kondní jednotné p ijírnací rkou ky v náhradním termínu podle v,íroku XlX" * o možnosti zpětveetí
zápisového lístku podle v roku XX.".
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,}
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sd tvodnění

Ministerstvo tímto opat ením obeené pCIvahy v ouladu s 1S4a CId t. 4 písm. a} a b) a odst. 5

zákona č. 56112004 b., o p edškolním, základním, st ednírn, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školsk,í zákon}, ve anění pozdě.!ších p edpisri, upravuje pravidla pro možnost konání jednotné
p ijímací zkoušky v náhradním termínu a rozši rrje možnost rpětvzetíjiž uplatněného zápisového
lístku.

Za standardní situaee p!atí, že uchazeč, kten se hlásí do dvou oborii vzdělání s maturitní zkouškou,
na obou těchto oborech koná jednotnou p ijímaeí zkou ku. Opat ením obecné povahy ze dne
8. b ezna 2CI21, č. j, MSMT-43073/2020-3, ministerstvo stanovilo, že školy se mohly rozhodnout,
že v letošním p ijímacínr ízení nebudou jednotné p ijímací zkoušlty konat, byť se jedná o maturitní
obory vzdělání. V takovém p ípadě pak podle opat ení obecn povahy platílo, že uchaeeč měl
i p esto dva termíny konáníjednotné p ijímací zknušky. ale oba konal na tejné škole.

K čl" XlX"l

P i letošních p ijímacíeh ekouškách tedy konal každ žák, kterÝ podal p ihlášku na alespoň jednu

školu {resp, do čty letá}to oboru vadělánís maturitní zkau kou), která konala jednotnou p ijímací
zkou ku, mimo ádně tuts jednotnou p ijímacízkou ku ve dvou termínech, Toto mimo ádné ešení
však mohlo meri uchareči a j*jieh eákonn, mi eástupci eprisobit nepnchopení a uchazeči se tak
dostavili pouze na jeden z termín , když se nap . domnívali, že si rnezi dvěma termíny uveden mi

v pozvánce k p ijímací rkoušce mají vybrat,
Z tohoto d vodu ministerstvo tímto opat ením obecné povahy stanovilo, že všichni uchazeči, kte í
měli konat oba termíny do oboru vzdě}ání s rnaturitní akoušknu na jedné škole, mohou konat
náhradní termín bea ohledu na d vod, Bro kterri nekonali jednotnou p ijímací zkoušku v ádném
termínu.
oučasně však mohou exi tovat uchaeeči, kte í skutečně neehtějí kanat jednotnou p ijímací

rkoušku podruhé" Z tCIhots dtivodu se stanovujeo že uchaaeči musí editeliškoly potvrdit svtij uájem

konat zkoušku v náhradním termínu do 1,7. května 2021, tj" p ed ep ístupněním v,,sf edk editel m

škol, Potvrenvat sv j aájem konat jednotnou p íjímací zkoušku v náhradním termínu v ak nemusí

ti, kte í se ádně omluvili editEli školy. Těm tatiž vzniká právo kanat zkoušku v náhradním termínu
na eákladě podanó omluvy a jakékeliv potvrxovánív určenópn termínu by bylo nadbytečné" Fokud

uehazeč svr}j zájem nepotvrdí, nem e jednotnou p ijímaeí aknu ku v náhradním termínu konat.

Drlvodem pr nutne t potvrrováni do 1.7. května ?021 je, aby editel školy ještě p ed vyhlášenírn
v,isledkr} p ijímacího ízení věděl, zda uehaaeč již bude mít p i,iímací íaení na zékladě jedné

vykonané sady testtl ukončeno, nebo zda bude ještě konat jednotnou p ijírrrací zkoušku v náhradní

termínu.

K čl, XX.l

S" Opat ením obecnó povahy ae dne ], . b ean* 2S?1. č. j. M MT-4337/2CI21- , se stanovilo, že

všechny škcly bez ghledu na too eda konaly jednotné p ijírnací zkoušky. rve ejni v sledky
p ijfmacíha ieení ne,!d íve ],9" května 2021. Tedv i škola, kter se letos rgahndla nekonat jedn*tné

p ijímaeínknušky, ave ejnív, sledky p ijímacíhp írení19" května 2021 a ue haeeči začíná běžet lh ta
10 dní pro odev;dání zápisového lístku. Nicméně na druhé šknle, ve které se jednotné p i.iímací

akoušky konaly, uchazeč mťrže čekat na v, sledek jednotné p ijírnací ekoušky konané v náhradním

termínu, * to i v souvislosti s v še uvedenrim nov,ím pravidlem. V,ísledky p ijímaeího ízení

v p ípadě knnání náhradního termínu však koly ave ejní n 14" ťenrna ?021,. V té době by však již

s,
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s"



uplynula lhŮta pro odevzdání zápisového lístku na první škole, která jednotnou přijímací zkoušku
nekonala. §bdobné pak platí i pro školní přijímací zkoušku"

7, ztohoto důvodu ministersnro nyní přistoupilo obecně k doplnění pravidel přijímacího řízení pro
letošní přijírnací ekoušky tak, že umožňuje vuít zpět zápisový lístek v případě, že na základě konání
přijírnací zkoušky fiednotné ale i školní) v náhradním termínu byl uchazeč následně přijat ke
vrdělávání na střední škole"

K XXl.:

8, Řediteli se stanovuje povinnost bezodkladně zveřejnit informace plynoueí z tohoto mimořádného
opatření, Uchazeči tedy budou rnocityto informace jednoduše zjistit na stránkách té školy, na které
konaly jednotné přijímací zkoušky.

tJřinnost

9. Toto opatření obecnó povahy nab,fué tlčinnosti podle § t84a cdst- 5 školského zákona dnem
vyvěšení na úřední desce.

Poučení

Proti tomuto opatření obecné povahy podle § 173 odst. ? správního řádu nelze podat opravný
prostředek"

ln " ftnhert Flaga. Fh,S-
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