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Aktuální informace o přijímacím řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole 

pro školní rok 2020/2021 

 

Ředitel Střední školy řemesel, Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, v souvislosti s novými 

podmínkami přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 

informuje o následujícím:  
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I. Konání jednotné zkoušky, termín konání jednotné zkoušky a náhradní termín konání jednotné 

zkoušky  

 

 I. 1 Kolikrát uchazeč koná jednotnou zkoušku  

Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou.  

 I. 2 Ve které škole uchazeč koná jednotnou zkoušku  

Pokud uchazeč uvedl Střední školu řemesel, Frýdek-Místek, příspěvkovou organizaci, na přihlášce 

v pořadí škol jako první, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole. Tento uchazeč obdrží pozvánku 

ke konání jednotné přijímací zkoušky.  

Pokud uchazeč uvedl Střední školu řemesel, Frýdek-Místek, příspěvkovou organizaci, na přihlášce 

v pořadí škol jako druhou, koná jednotnou přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl na přihlášce v pořadí 

škol jako první.  



Pokud uchazeč uvedl Střední školu řemesel, Frýdek-Místek, příspěvkovou organizaci, na přihlášce 

v pořadí škol jako druhou a na prvním místě má uveden nematuritní obor, koná jednotnou přijímací 

zkoušku na naší škole. 

Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací 

zkoušku na této škole.  

I. 3    Termíny konání jednotné přijímací zkoušky  

 

Termín jednotné přijímací zkoušky:  

čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia  pondělí 8. června 2020  

 

Náhradní termín přijímací zkoušky:  

čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia, i obory vzdělání 

šestiletých a osmiletých gymnázií  

úterý 23. června 2020  

  

 

II. Organizační pokyny konání jednotné přijímací zkoušky  

 

V průběhu přijímací zkoušky bude vyžadováno dodržování následujících organizačních pokynů mimo 

jiné souvisejících s epidemií koronaviru SARS CoV-2: 

  

II.1    Čestné prohlášení  

Při vstupu do budovy uchazeči odevzdají čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 

onemocnění. Formulář čestného prohlášení je připojen k pozvánce k přijímacím zkouškám. 

 II.2 Příchod ke škole a pohyb před školou   

V souladu s pozvánkou se uchazeč dostaví na zkoušku ve stanovený čas. Příchod směřuje 

do 30minutového intervalu před začátkem zkoušky. Dříve než 30 minut před začátkem zkoušky nebudou 

uchazeči do školy vpuštěni.   

Uchazeči z rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas uvedený 

v pozvánce či oznámení. Skutečnost, že uchazeč spadá do rizikové skupiny, ústně sdělí při vstupu 

do budovy.   

Osoby shromážděné před školou dodržují odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními. Plynulý přesun uchazečů do učeben bude řízen pedagogy školy.  

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.   

 II.3  Vstup do budovy školy   

Vstup do budovy školy je umožněn pouze uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám.  

Uchazeči z rizikových skupin budou vpuštěni do tříd jako první.  

 



Při vstupu do budovy uchazeč  

 použije dezinfekci na ruce, která bude připravena u vstupu do budovy;  

 odevzdá čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění; nikdo s příznaky 

infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná 

teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy 

vstoupit.   

 II.4  Příchod do učebny, ve které uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku  

Při příchodu do učebny, ve které uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku, se pohybuje pouze 

ve vymezených a označených prostorách.   

 II.5  Chování v učebně, ve které uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku  

Místo uchazeče v lavici (jeden uchazeč v lavici) je označeno. Po dobu konání zkoušek je dodržen totožný 

zasedací pořádek.  

Uchazeči z rizikových skupin budou v místnosti, kde probíhá zkouška, rozsazeni přednostně na místa 

nejdále od dveří a pokud možno u oken.  

Po dobu, kdy je uchazeč usazen v lavici, nemusí mít nasazenou roušku. Po tuto dobu nemusí mít roušku 

nasazenou ani přítomný pedagog. Při sejmutí roušky si každý uchazeč ukládá svou roušku do sáčku.  

 II.6  Přestávka mezi zkouškami a opětovný vstup do učebny  

Po ukončení testu si všichni uchazeči na celou dobu přestávky nasadí roušky.  

Přestávku mezi jednotlivými zkouškami lze trávit v učebně (která bude v době přestávky větrána) nebo 

na nádvoří školy pod dohledem učitelů.  

Při opětovném vstupu do učebny, ve které uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku, uchazeč použije 

dezinfekci na ruce, která je připravena u vstupu do učebny. Doporučuje se i předchozí umytí rukou 

(důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem) v učebně.  

Uchazeč opět nemusí mít nasazenou roušku po dobu, kdy je usazen v lavici. Při sejmutí roušky si každý 

uchazeč ukládá svou roušku do sáčku.  

 II.7  Odchod ze školy  

Po ukončení testu si všichni uchazeči nasadí roušky a podle pokynů opustí budovu školy.  

Uchazeči z rizikových skupin opustí učebnu a následně školu mezi posledními.   

II.8      Použití toalet  

Před zahájením zkoušky, v době přestávky mezi testy a po skončení zkoušky mohou uchazeči použít 

toalety.  

Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím 

dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.  

 



 

III.  Zaslání pozvánky nebo informací o registračním čísle, možnosti vyjádřit se k podkladům 

rozhodnutí  

III.1  Uchazeči, kteří konají jednotnou přijímací zkoušku na Střední škole řemesel, Frýdek-

Místek, p. o.  

Uchazeči, který na Střední škole řemesel, Frýdek-Místek, p. o., bude konat jednotnou přijímací zkoušku, 

zašle škola pozvánku k přijímací zkoušce, a to 10 pracovních dní před termínem jednotné přijímací 

zkoušky.  

Součástí pozvánky je také informace o přiděleném anonymním kódu a možnosti vyjádřit se k podkladům 

rozhodnutí.  

 

IV.  Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným anonymním kódem  

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů pod přiděleným 

anonymním kódem. 

 na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových 

stránkách školy),  

 do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky, a to alespoň 

na dobu 15 dnů.  

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným anonymním kódem obsahuje  

 datum zveřejnění a   

 poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.  

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, 

za oznámená.   

 

V.  Oznámení rozhodnutí o nepřijetí uchazeče a možnost požádat o nové rozhodnutí  

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu 

jednotné přijímací zkoušky. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých 

uchazečů ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí.  

Uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení, ale nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů, 

může požádat o vydání nového rozhodnutí, na základě kterého bude za podmínek stanovených zákonem 

č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich 

ukončování ve školním roce 2019/2020, a vyhláškou č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní 

zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, přijat ke vzdělávání.  

V tomto případě uchazeč požádá o vydání nového rozhodnutí ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení 

rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole.  

O právu požádat o vydání nového rozhodnutí a lhůtě podání žádosti o vydání nového rozhodnutí je 

uchazeč poučen společně s oznámením rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole.  



 

 VI.  Odevzdání zápisového lístku  

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče úmysl uchazeče vzdělávat se na Střední škole 

řemesel, Frýdek-Místek, p. o., potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, 

a to nejpozději do 23. 6. 2020.  

 

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku je zachována, pokud zásilka obsahující zápisový lístek je podána 

k poštovní přepravě poslední den lhůty (tj. obálka je opatřena razítkem pošty s datem 23. 6. 2020).  

 

VII.              Zpětvzetí a nové uplatnění zápisového lístku  

Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou.  

Výjimkou z uvedeného pravidla jsou následující situace:  

Uchazeč již odevzdal zápisový lístek v případě oboru vzdělání s talentovou zkouškou. V tomto případě 

může vzít ve škole, ve které již uplatnil zápisový lístek, zápisový lístek zpět a uplatnit jej ve škole, 

ve které byl přijat ke vzdělávání do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.  

Uchazeč již odevzdal zápisový lístek a je přijat na základě nového rozhodnutí. Tehdy předloží ve škole, 

ve které již odevzdal zápisový lístek, nové rozhodnutí, tato škola mu zápisový lístek odevzdá a uchazeč 

uplatní zápisový lístek na škole, která vydala nové rozhodnutí.  

Při souběhu uvedených dvou skutečností (uplatnění zápisového lístku ve škole bez talentové zkoušky 

a uplatnění zápisového lístku po předložení nového rozhodnutí) využije uchazeč práva uplatnit zápisový 

lístek samostatně na základě každé z uvedených dvou skutečností.   

 

VIII.  Zdravotní způsobilost, kritéria přijímacího řízení, předpokládaný počet přijímaných uchazečů  

Ředitel Střední školy řemesel, Frýdek-Místek, p. o.,  dne 22. ledna 2020 vyhlásil první kolo přijímacího 

řízení a informoval o zdravotní způsobilosti a kritériích přijímání ke vzdělávání.  

Uvedené informace o zdravotní způsobilosti a kritéria přijímání zůstávají zachovány a jsou uvedeny 

na www.ssremesel.cz.  

  

Ve Frýdku – Místku dne 18. května 2020  

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Solich  

ředitel školy 

http://www.gymfrydl.cz/prijimaci-rizeni
http://www.gymfrydl.cz/prijimaci-rizeni

