
Aktuální informace k přijímacímu řízení na červen 2020 

Hlavní změny: 

1. Každý uchazeč může písemné testy konat pouze jednou. 
2. Uchazečům, kteří nebudou přijati z důvodu naplnění kapacity oboru, bude vydáno 

rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, proti kterému se nelze odvolat. Budete mít však 
možnost podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle poučení, které vám 
bude k rozhodnutí přiloženo. V případě uvolnění kapacity oboru budou přijímáni 
další uchazeči podle výsledného pořadí.  

3. Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání, vyjádří svou vůli být přijat na základě 
vydání nového rozhodnutí tak, že ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení 
rozhodnutí o nepřijetí podá řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí. 
(Formulář je na webu školy) 

4. Nově je dále stanoveno, že zápisový lístek lze uplatnit opakovaně i tehdy, pokud je 
uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí. Nové rozhodnutí předloží uchazeč 
ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání 
na druhou školu. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je stanovena na 
5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých 
uchazečů.  

Kde se bude konat JPZ?: 

Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Pouze v 
případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá 
zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí (po kontrole přihlášek by neměl být na 
SZŠ a VOŠZ v Plzni takový případ). Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání 
Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole 
(zde se nic nemění, takto už bylo plánováno na původní dubnový termín).  

Co je nutné!: 

Uchazeči a zákonní zástupci se musí v době přijímacího řízení řídit pokynem 
s ohledem na epidemii koronaviru vydané MŠMT ze dne 6. 5. 2020 OCHRANA 
ZDRAVÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, KONZERVATOŘÍCH A VYŠŠÍCH 
ODBORNÝCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH 
ZKOUŠEK, ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ 2019/2020 (je umístěn 
na webu školy) a jsou povinni se s ním seznámit. 
Další podrobné organizační pokyny v souvislosti s epidemií koronaviru budou 
součástí pozvánky k přijímacímu řízení.  

!!! Uchazeč při vstupu do školy odevzdává Čestné prohlášení (formulář je na webu 
školy a bude i součástí pozvánky). Uchazeč musí přijít již s vyplněným 
prohlášením do školy. Není možné vyplňovat ve vestibulu školy, chceme 
zabránit hromadění žáků!  

 



Termíny: 

Odesílání pozvánek poštou (včetně 
registračního čísla) 

Plánujeme na 22. 5. 2020 
(nejpozději 25. 5. 2020) 

1. termín školní přijímací zkoušky 
(zkouška manuální zručnosti) pouze u oboru 
Asistent zubního technika 

4. 6. 2020 (dle abecedy od 9,00 a od 
12,00 hodin – bude určeno 
v pozvánce) 

2. termín školní přijímací zkoušky 
(zkouška manuální zručnosti) pouze u oboru 
Asistent zubního technika 

5. 6. 2020 od 9,00 hod (pro uchazeče, 
kteří se z vážných důvodů nemohou 
zúčastnit 4. 6. 2020) 

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) - řádný 
termín 

8. 6. 2020 
 

Termín zveřejnění výsledků: 16. 6. 2020 po zpracování výsledků 

Termín vydávání rozhodnutí o nepřijetí 16. 6. 2020   10,00 - 14,00 hod 
možnost nahlížení do spisu 8,00 – 9,00 

Termín odevzdání Žádosti o vydání 
nového rozhodnutí  

Do 3 pracovních dnů ode dne doručení 
rozhodnutí o nepřijetí 

1. náhradní termín školní přijímací 
zkoušky (zkouška manuální zručnosti) 
pouze u oboru Asistent zubního technika 

19. 6. 2020 

2. náhradní termín školní přijímací 
zkoušky (zkouška manuální zručnosti) 
pouze u oboru Asistent zubního technika 

22. 6. 2020 

Termín odevzdání zápisového lístku: do 5 pracovních dnů od zveřejnění 
seznamu přijatých uchazečů – tj. 
nejpozději do 23. 6. 2020 
 

Termín zveřejnění přijatých uchazečů na 
uvolněná místa po uchazečích, kteří 
odevzdali ZL na jinou SŠ 

nejdříve 24. 6. 2020 (záleží na termínu 
doručení rozhodnutí nepřijetí ) 
 

JPZ – náhradní termín 23. 6. 2020 

Termín zveřejnění výsledků náhradního 
termínu 

27. 6. 2020 

 
V Plzni 18. 5. 2020                           
Zpracovala: PhDr. Radka Felzmannová                PhDr. Ivana Křížová, ředitelka školy 


