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CIpat eníabecné povahy

P íjímacízkoušky - dedatek
Ministerstvo Školství,mládeže a tělov,chovy {dále jen .,ministerstvo"} jako p íslušn správní orgán
podle ustanovení 1,84a odst.4 písrn. a}a odst. 5 rákona č.561/2004 b,, o p edškolním, základním,
st edním, vyššímodborném a jiném vzdětávání {školsk,i zékon}, ve znění pozdějších p edpisri, v souladu
s u tanovením 171 a násf" zákona č" 500/2004 b", správní ád, ve znění pozdějšíchp edpisri {dále jen
,,správní ád"), určuje:

MsMT_43a7ilzaza{, ve znění
opat ení obecné povahy ze dne í4. ledna 2021, č. i, M MT-1452l2O2l-t, opat ení obecné povahy ze
dne 15. nora 2021 č. i. MSMT4337/2021-1, opat ení obecné povahy ze dne 15. b ezna 2021, č. i.
M MT-43Sil2021,-6 a opat ení ohecné povahy ze dne 6. dubna 20zí,, č. j. M MT-4337í2o21-7, se
doplňují noué články XlX. až XXl., lcteré znějí:
Za Článek XVlll. opat ení obecné povahy re dne &. b ezna 202L č. i.

,,Xlx.

UchazeČ, kterr měl konat oba termíny jednotné p ijímacízkoušky na jedné škole podle rrriroku Vlll. a
jeden z termínri nekonal, rnt}že konat tuto zkoušku v náhradním termínu ber ohledu na d vod jejího

v

ádném termínu, pokud potvrdí editeti školy, na které měl konat oba termíny jednotné
p ijímacízkou ky, do 14" května 2021", že bude konat tuto zkoušku v náhradnírn termínu. Fotvrdit
konání zkoušky v náhradním terrnínu nernusí uchaueč, kter se ádně omluvil a již mu právo konat
zkoušku v náhradním terrnínu veniklo nebo vznikne,
nekonání

XX,

Uehazeč mriže ve školnímroce 20?012021 vzít zpět aápisov lístek uplatněn, v p ijímacím ízení,pokud
byl následně v prvním kole p ijímaeíhoízeníp ijat ke vzdělávání ve t ední škole po konání p ijímací

zkou ky v náhradním termínu.

Xxl"

Ředitel st ední školy, ve které se konala jednotná p ijímacízkouška do čty letého oboru vzdělání
s maturitní zkouškou, zve ejní bezodkladně na internetovtich stránkách školy informace o možnosti
konání jednotné p ijímacízkoušky v náhradním termínu podle v, roku XlX. a o možnosti zpětvletí
aápisového lístku podle winoku XX,""

Qd vodnění
]-"

Ministerstvo tímto opat enírn gbecné povahy v souladu s 184a odst. 4 písm. a} a b) a odst, 5
aákona č" 56]^12004 b". o p edškolním,základním, st ednírn, vyššírnodborném a jiném vzdělávání
(škelsk, zákon}, ve znění pozdě"iších p edpis , upravuje pravidla pro možno,st konání jednotné
p ijímacízkoušky v niáhradním te,rrnťnu a rozši uje možnost apětvzetí již uplatněného zápisového
lístku.

2"

Za standardní situaee pl*tí, že uchazeč, kten se hlásí do dvou

obor

vzděláni s maturitní zkouškou,

na obou těchto oborech koná jedno,tnou p ijírnacízkou ku, Opat ením obecné povahy ze dne

8, b ezna 2021, č. j. MSMT-43073I2020-3, ministerstvo stanovilo, že školy se mohly rozhodnout,
že v letošnímp ijímacírn ízenínebudou jednoťné p ijímae í zkoušky konat. byt se jedná 0 maturitní

obory vzděldní" V takovém p ípadě pak podle opat ení obecné pnvahy platilo, že uchazeč rněl
i p *sto dva termíny knnéníjednotné p ijímaeíakaušky. a|e oha lconal na stejné škole,
K ěl- XlX.:

3.

4,

"

P i letošních p ijírnacíeh zkouškách tedy konal k*žd,i žák, kteni podal p ihlá ku na alespoň jednu
školu (resp. do čty letého oboru vadělání s maturitní akouškou}, která konala jednotnou p ijímací
zkoušku, mimo ódně tuto jednotnou p ijímací zkoušku ve dvnu terrníneeh. Toto mimo ádné ešení
však mohlo mezi uchazeči a jejich eákonn mi eástupci eptlsoblt nepochopení a uchazeči se tak
dostavili pouee na jeden z termín . když se nap . domnívali, že si meai dvěrna termíny uveden mi
v pozvánce k p ijimací zkoušce mají vybrat.

tohoto drjvodu ministerstvo tímto opat ením obecné povahy stanovifo. že všíchniuchazeči, kte í
měli konat oba termíny do oboru vzdělání maturitní zkouškou na jedné škole, mohou konat
náhradnítermín bee ohledu na d vod, pro ktenf nekonali jednotnnu p ijírnací zkoušku v ádném
termínu.
aučasně však mohou exi tovet uchazeči, kte í skutečně nechtějí konat jednotnou p ijimací
rkCIušku podruhó" a tCIhoto d vndu e tanovuje, že uchaaeči musí editeli koty potvrdit svtij uájem
konat ekoušku v náhradním terrnínu do 17" května 2CI21, tj, p ed zp ístupněnírn vlistedkťr editelrim
Z

kol" Potvraovat svt}j r*j*m konat jedrroťnnu p ijímaeí zkoušku v náhradním termínu však nernusí
ti, kte i se ádně orrlluvili editeli koly, Těm totiž vzniká právo konat zkoušku v náhradním termínu
na aákladě podané ornl*vy a jakéko|iv potvrznvání v určenémterrn[nu by bylo nadbytečné" Pokud

uehareč sv j aájern nepotvrdí, nem že j*dnotnnu p ijímaeíeknušku v nthradnírn termínu konat"
Sr}vodern pro niltnsst patvnzování do ].7. května ?S2l,ie, aby *ditelškety ještě p ed vyhlášením
bude mít p ijímacíírenína eákladě jedné
v,isledkt} p ijímaeíhoíaenívěděl, ada uchaxeč
je
tě konat jednotno* p ijímaeíakoušku v náhradní
vykonané sadY testr} xknnčenoo nebo zda bude

ji

termínu,
K *l. XX-:

S"

Opat ením obecnó povahy ee dne ],5. b ezna ?S71," č. j. MS[vlT-4337lZa7J"^6, se stancvito, že
všeehny školy bea ohledu n3 tQ" zda konaly jednotné p ijírnacíakoušky. ave ejní vtisledky
p ijímaefho irenínejd íve 19" května 2S21. Tedy i k*la, která se tetos roahodla rrekonat jednotné
p ijímacírkoušky,ave *jrrív,fsledky p ijfmacího íeenít9" května 2§2n a uchareči začínáběžet lh ta
t0 dní pro odevadání Eápisovéhn líttícu, Nicméně na druhé kole. ve kterÉse jednotné p ijímací
rkoušky konaty, ueha:eč rnriže čekat na v sledek jednotné p ijímacílk*ušky konané v náhradnírn
termínu, a to ivsouvislosti sv š* uveden m nov,m pravidlem. V,sledky pijímaeíhoíaení
v p ípadě konání náhnadního tenmínu však školy eve ejní a 14" června ?fi?l, V té době by však již

7,

uplynula lhŮta pro odevzdání zápisového lístku na první škole, která jednotnou přijímací zkoušku
nekonala. Obdobné pak platí i pro školnípřijímacíakoušku.
Ztohoto důvodu ministersfuo nyní přistoupilo obecně k doplnění pravidel přijímacího řízení pro
letoŠnípřijímací zkoušky tak, že umožňuje vzít zpět zápisový lístek v případě, že na základě konání
přijímací zkoušky fiednotné ale i školn$ v náhradním termínu byl uchazeč následně přijat ke
vrdělávání na střední škole.

K XXl.:

8.

Řediteli se stanovuje povinnost bezodkladně zveřejnlt informace plynoucí a tohoto mimořádného
opatření. Uchazečitedy budou mocityto informace jednoduše zjistit na §tránkách té školy, na které
konaly jednotné přijímací zkoušky.

ilčinnost

9.

Toto opatření obecné povahy nab,ivá účinnostipodle § 184a odst. 5 školského zákona dnem
vyvěšenína úřednídesce,

Poučení

Proti tomuto opatření obecná povahy podle § 173 odst" 2 správního řádu nelze podat opravný
pro§tředek"
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