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Střední odborná škola Jarov 

190 00 Praha 9, Učňovská 100/1 

 

 

Harmonogram přijímacího řízení pro školní rok 2020 / 2021 

 

Dílčí části přijímacího řízení Datum konání 

 

Řádný termín školní přijímací zkoušky 

(fyzické testy) – pouze pro studijní obor 63-41-

M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP: Management 

ve sportu 

 

 

 

3. 6. – 5. 6. 2020 

 

Řádný termín jednotné přijímací zkoušky 

 

 

8. 6. 2020 

 

Zpřístupnění hodnocení jednotné přijímací 

zkoušky středním školám (řádný termín) 

 

 

do 15. 6. 2020 

 

Ukončení hodnocení přijímacího řízení a 

zveřejnění seznamu přijatých uchazečů 

(řádný termín) 

 

 

 

do 16. 6. 2020 

 

Náhradní termín školní přijímací zkoušky 

(fyzické testy) – pouze pro studijní obor 63-41-

M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP: Management 

ve sportu 

 

 

 

19. 6. – 20. 6. 2020 

 

Odevzdání zápisového lístku 

 

 

do 23. 6. 2020 

 

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 
 

 

23. 6. 2020 

 

Zpřístupnění hodnocení jednotné přijímací 

zkoušky středním školám (náhradní termín) 
 

 

do 26. 6. 2020 

 

Ukončení hodnocení přijímacího řízení a 

zveřejnění seznamu přijatých uchazečů 

(náhradní termín) 
 

 

 

do 27. 6. 2020 
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Střední odborná škola Jarov 

190 00 Praha 9, Učňovská 100/1 

 

Písemné pozvánky na školní přijímací zkoušky (fyzické testy) pro uchazeče o studijní obor 63-

41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP: Management ve sportu jsou školou rozesílány poštou 

v termínu 11. 5. – 20. 5. 2020. 

Písemné pozvánky na jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o studijní obory zakončené 

maturitou jsou školou rozesílány poštou v týdnu 18. 5. – 22. 5. 2020. Současně jsou tyto 

pozvánky zasílány CERMATem na e-mailové adresy uvedené v přihláškách ke studiu na SŠ. 

Pokud uchazeči nebudou pozvánky doručeny do cca 1. 6. 2020 nebo bude mít jakýkoliv 

dotaz, může kontaktovat studijní oddělení školy – tel.: 266 106 314; e-mail: 

studium@skolajarov.cz. 

 

Odevzdání zápisového lístku: 

Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání, včetně nástavbového studia 

je termín pro odevzdání zápisového lístku jednotný a to do 23. června 2020. 

Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě 

(postačuje razítko pošty s tímto datem). 

Termín 23. června 2020 platí jako nejzazší i pro obory vzdělání bez jednotné přijímací 

zkoušky, tj. pro učební obory. 

 

Uvedené termíny vychází a jsou v souladu s platnou legislativou: 
 

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

jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, v platném znění 

 Zákon č. 561/2004 Sb., o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším  odborném  a  jiném  

vzdělávání  (školský zákon), v platném znění 

 Vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním 

roce 2019/2020, v platném znění 

 Vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s 

mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, v platném znění 

 Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění 

 Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných, v platném znění 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2020 / 2021 proběhne dle provozních podmínek stanovených 

metodickým pokynem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR s názvem „INFORMACE K 

PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020“ ze dne 6. května 2020. 

 

Hygienická pravidla a ochrana zdraví v rámci přijímacích zkoušek pro školní rok 2019 / 2020 se 

budou řídit dle provozních podmínek stanovených metodickým pokynem Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR s názvem „OCHRANA ZDRAVÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, 

KONZERVATOŘÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK, 

MATURITNÍCH ZKOUŠEK, ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ 2019/2020“ ze dne 6. května 

2020. 


