
 

 

 

Aktualizované informace k přijímacím zkouškám na Střední zemědělskou školu Brandýs nad Labem 

– Stará Boleslav, Zápská 302 pro rok 2020/2021  

 

STRUKTURA ZKOUŠKY  

Struktura výsledků zkoušky zůstává zachována, tj. 60 % tvoří body z jednotné přijímací zkoušky, 40 % 

výsledku tvoří průměr známek za 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ. 

HARMONOGRAM ZKOUŠKY  

Konkrétní termín konání Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 

2020/2021 stanoví ministerstvo školství. Forma a obsah jednotné přijímací zkoušky zůstávají stejné. 

Uchazeči konají JPZ pouze na škole, kterou uvedli na své přihlášce jako první. Samozřejmostí je, že 

výsledky JPZ dostanou obě školy, na které se uchazeči hlásí.  

VÝSLEDKY ZKOUŠKY, ZÁPISOVÝ LÍSTEK  

Výsledky jednotné přijímací zkoušky obdrží škola do 7 kalendářních dnů. Škola má 1 den na to, aby 

určila výsledné pořadí uchazečů a zveřejnila seznam s výsledky uchazečů. Lhůta pro odevzdání 

zápisového lístku je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s 

výsledky uchazečů (tedy jak pro řádný, tak pro náhradní termín).  

ODVOLÁNÍ  

Změna nastává ve způsobu uplatnění opravného prostředku. Zákon říká, že odvolání proti rozhodnutí 

ředitele školy není přípustné. K tomu se přistoupilo z důvodu urychlení procesu přijímání. Nicméně ani 

letos uchazeči nepřichází o možnost být operativně přijati na místa, která budou případně uvolněna po 

uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“ (tedy o možnost 

„být přijati na odvolání“ jak je ve veřejnosti vžito). Ředitel bude moci sám aktivně přijmout uchazeče 

na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků. Tj. škola činí kroky tak, aby 

v co nejkratším možném termínu za využití dosavadních výsledků přijímacího řízení naplnila kapacitu 

školy. Stále nicméně platí, že ředitel školy musí nechat volná místa pro uchazeče konající zkoušku v 

náhradním termínu. Další kola se konají v souladu se stávající právní úpravou. 

 

Více informací na webu MŠMT:  

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

