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M i n i st er s tvo  š ko l s tv í ,  m l á de ž e  a  t ě lový c hov y  

 

Č. j.: MSMT-43073/2020-3 

 

Opatření obecné povahy 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán 

podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu 

s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„správní řád“), určuje: 

I. 

Pro přijímací řízení do čtyřletého oboru vzdělání s maturitní zkouškou nebo do nástavbového studia, 

ve kterých se v souladu s § 60 odst. 5 větou první a § 83 odst. 3 větou první školského zákona koná 

jednotná přijímací zkouška, může ředitel školy stanovit, že v přijímacím řízení pro školní rok 

2021/2022 se jednotná přijímací zkouška nekoná. Informace o nekonání jednotné přijímací zkoušky 

musí být součástí jednotných kritérií přijímání pro první kolo přijímacího řízení. Pokud se jednotná 

přijímací zkouška z rozhodnutí ředitele nekoná, koná se vždy školní přijímací zkouška; tato školní 

přijímací zkouška konaná bez jednotné přijímací zkoušky se nesmí konat v termínech, které jsou 

stanoveny pro konání jednotné přijímací zkoušky. 

II. 

Pokud je součástí přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do nižšího stupně víceletého gymnázia, 

do čtyřletého oboru vzdělání s maturitní zkouškou nebo do nástavbového studia zároveň jednotná 

přijímací zkouška a školní přijímací zkouška, stanoví ředitel školy termíny konání školní přijímací 

zkoušky na stejný den, kdy se koná jednotná přijímací zkouška. Věta první se nepoužije, pokud se 

školní přijímací zkouška koná distančním způsobem.  

III. 

Ředitel školy může stanovit, že v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 se na celkovém 

hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení do čtyřletého oboru vzdělání s maturitní zkouškou nebo 

do nástavbového studia jednotná přijímací zkouška podílí jiným poměrem, než stanovuje § 60d 

odst. 2 věta první školského zákona. Informace o tomto poměru musí být součástí jednotných kritérií 

přijímání pro první kolo přijímacího řízení. 
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IV. 

Pokud je součástí prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do čtyřletého oboru 

vzdělání s maturitní zkouškou nebo do nástavbového studia jednotná přijímací zkouška nebo školní 

přijímací zkouška, může ředitel školy rozhodnout nejpozději do 8. března 2021 o jejich nekonání, 

pokud  

a) si tuto možnost výslovně vyhradí v jednotných kritériích přijímání pro první kolo přijímacího řízení 

a zároveň 

b) počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet 

přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání.  

V. 

Rozhodne-li ředitel školy o nekonání stanovených přijímacích zkoušek podle výroku IV., zveřejní tuto 

informaci nejpozději do 8. března 2021 na internetových stránkách školy a bezodkladně, nejpozději 

však do 19. března 2021, ji sdělí uchazečům o vzdělání.  

VI. 

V případě oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška podle výroku I. nebo IV. nekoná, 

nepředává ředitel školy údaje z přihlášek Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání. Ustanovení 

§ 60a odst. 6 školského zákona se nepoužije. 

VII. 

Pokud Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání obdrží údaje o uchazeči pouze z jedné školy, pak 

informuje prostřednictvím informačního systému Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání do 

15. března 2021 ředitele této školy, že uchazeč bude konat jednotnou přijímací zkoušku v obou 

termínech na této škole. 

VIII. 

Pokud uchazeč podal pro školní rok 2021/2022 jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se 

jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podal alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve 

kterém se jednotná přijímací zkouška koná, nebo podal pouze jedinou přihlášku, a to do čtyřletého 

oboru vzdělání nebo nástavbového studia, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, koná 

uchazeč jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech ve škole, kterou uvedl na přihlášce a ve 

které se jednotná přijímací zkouška koná. Ředitel této školy zasílá uchazeči pozvánku k přijímací 

zkoušce na oba termíny. 

IX. 

Pokud ředitel školy vyhlásil první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto opatření a vyhlášené skutečnosti jsou v rozporu s tímto opatřením obecné povahy 

nebo ředitel školy využije oprávnění stanovená tímto opatřením obecné povahy, upraví je nejpozději 

do 31. ledna 2021. 
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X. 

Ředitel školy v případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou nebo nástavbového studia 

ukončí hodnocení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 28. dubna 2021 a nejpozději 2 dny 

po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání; ustanovení § 60e 

odst. 1 věta první a odstavec 2 školského zákona se nepoužijí. 

XI. 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem …….. ledna 2021. 

Odůvodnění   

Obecně 

1. Ministerstvo tímto opatřením obecné povahy v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona 

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

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravuje přijímací řízení do čtyřletých oborů 

vzdělání s maturitní zkouškou a do nástavbového studia, ve kterých se podle školského zákona 

koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (tj. obory 

s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky s výjimkou čtyřletého oboru vzdělání Gymnázium 

se sportovní přípravou). Pro přijímací řízení do nižších stupňů šestiletého a osmiletého 

gymnázia se upravuje pouze povinnost stanovit školní přijímací zkoušku na stejný den, kdy se 

koná jednotná přijímací zkouška. 

2. Nejpodstatnější změnou je, že jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury 

a z matematiky (dále jen „jednotná přijímací zkouška“) nebude v případě čtyřletých oborů 

vzdělání a nástavbového studia povinnou součástí přijímacího řízení. Pokud ředitel školy 

rozhodne, že se jednotná přijímací zkouška nekoná, musí se konat školní přijímací zkouška. 

Ředitel školy dále může rozhodnout o jiném podílu jednotné přijímací zkoušky na celkovém 

hodnocení přijímacího řízení, než jak stanovuje pro standardní přijímací řízení školský zákon 

(tj. 60 %, resp. 40 % v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou).  

3. Dále se umožňuje, aby ředitel školy v případě, kdy počet uchazečů je menší nebo roven počtu 

předpokládaných volných míst, rozhodl, že jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací 

zkouška, se nekonají, byť podle vyhlášených kritérií přijímacího řízení měly být tyto zkoušky, 

nebo jedna z nich součástí přijímacího řízení. Musí však tuto možnost zrušení jednotné 

přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky uvést ve vyhlášených kritériích přijímacího řízení. 

4. Opatřením obecné povahy ministerstvo dále v návaznosti na nekonání jednotné přijímací 

zkoušky upravuje navazující organizační záležitosti přijímacího řízení. 

5. V návaznosti na vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené 

koronavirem s označením SARS-CoV-2 byl vyhlášen nouzový stav usnesením vlády České 

republiky ze dne 30. září 2020 č. 957, a to od 5. října 2020 na dobu 30 dnů, přičemž od té doby 

bylo jeho trvání prodlouženo.  

6. Navazujícími krizovými opatřeními byla do 29. listopadu 2020 zakázána osobní přítomnost 

dětí, žáků a studentů ve školách s výjimkou praktického vyučování (viz  např. usnesení vlády 

České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 30. října 2020 č. 1112,  ze dne 16. listopadu 

2020 č. 1191, ze dne 20. listopadu 2020 č. 1197 a č. 1198), od 30. listopadu 2020 pak byla 

osobní přítomnost dětí, žáků a studentů omezena tak, že žáci 1. stupně základního školy a žáci 

9. ročníků základní školy plní povinnou školní docházku běžným prezenčním způsobem, ostatní 

ročníky 2. stupně základní školy se ve škole střídají v týdenních cyklech (viz usnesení vlády 

České republiky ze dne 20. listopadu 2020 č. 1199). Dosud posledními přijatými krizovými 
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opatření byla na dny 21. a 22. prosince 2020 (23. prosince 2020 již byly vánoční prázdniny) 

zakázána osobní přítomnost žáků a studentů základních a středních škol, konzervatoří, vyšších 

odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky 

a účastníků ve školní družině, ve školním klubu a ve středisku volného času (viz usnesení vlády 

České republiky ze dne 14. prosince 2020 č. 1335) a dále byla na období do 10. ledna 2021 

omezena osobní přítomnost žáků na vzdělávání (viz usnesení vlády České republiky ze dne 

23. prosince 2020 č. 1377). 

7. Dále je pak dalšími krizovými opatřeními omezen volný pohyb osob a shromažďování, je 

omezen i provoz úřadů a zakázán maloobchodní prodej apod. (viz např. usnesení vlády České 

republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1376 nebo č. 1375). I nadále trvá povinnost nosit ochranu 

nosu úst (mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. prosince 2020, 

č. j. MZDR15757/2020-43/MIN/KAN). 

8. Cílem všech těchto opatření je zejména omezit sociální kontakty a tam, kde není možné je 

eliminovat, stanovit taková pravidla, aby se snížilo riziko přenosu viru (nošení ochrany nosu 

a úst, udržování rozestupů atd.). 

9. Za stávající situace nelze předjímat, kdy k ukončení nouzového stavu, popřípadě jiných 

krizových nebo mimořádných opatření, na území České republiky dojde.  

10. V důsledku omezení osobní přítomnosti žáků ve škole byli tito žáci vzděláváni distančním 

způsobem v souladu s § 184a školského zákona. Podle § 184a odst. 2 školského zákona platí, 

že „Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového 

vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.“. 

V důsledku krizových a mimořádných opatření tedy žáci nemuseli naplnit všechny očekávané 

výstupy a vzdělávací cíle rámcového nebo školního vzdělávacího programu, přičemž každá 

škola mohla přistoupit ke vzdělávání distančním způsobem jinak a rovněž naplňování školního 

vzdělávacího programu mohlo na každé škole probíhat v jiném kvalitativním i kvantitativním 

rozsahu.  

11. Současně podle § 60b odst. 1 školského zákona platí, že obsah a forma přijímací zkoušky 

odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Jednotné přijímací 

zkoušky jsou připravovány centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen 

„Centrum“) tak, aby byl naplněn rámcový vzdělávací program a není možné tyto zkoušky, na 

rozdíl od školních přijímacích zkoušek, přizpůsobovat konkrétní škole.  

12. Krizová a mimořádná opatření měla nepochybně dopady do vzdělávání žáků a je tedy legitimní 

změnit požadavky při ověřování znalostí oproti situaci, kdy by osobní přítomnost žáků při 

vzdělávání nebyla omezena. Uvedené platí zejména v případě žáků 9. ročníků, kteří se hlásí ke 

střednímu vzdělávání a kteří v případě neúspěchu nepokračují, na rozdíl od žáků hlásících se 

na víceletá gymnázia, v základním vzdělání.  

13. Za standardních okolností podle § 60 odst. 5 školského zákona platí, že do oborů vzdělání 

s maturitní zkouškou se vždy koná jednotná přijímací zkouška s výjimkou oborů vzdělání 

s talentovou zkouškou – i zde platí výjimka, a to pro obor vzdělání Gymnázium se sportovní 

přípravou, kde se povinně koná jak talentová zkouška, tak i jednotná přijímací zkouška. 

Jednotná přijímací zkouška se pak v souladu s § 83 odst. 3 větou první školského zákona koná 

i v případě nástavbového studia. Jednotná přijímací zkouška je tedy vždy součástí kritérií pro 

první kolo přijímacího řízení vyhlášeného ředitelem školy v souladu s § 60 odst. 1 školského 

zákona do 31. ledna. Současně podle školského zákona platí, že školní přijímací zkouška může, 

ale nemusí být součástí přijímacího řízení. Na celkovém hodnocení přijímacího řízení se tedy 

u výše uvedených oborů vzdělání vždy vedle jednotné přijímací zkoušky podílí i vysvědčení 

z předchozího vzdělávání (§ 1 ods.t 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 353/2016 Sb.) a pokud je 
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stanovena, tak i školní přijímací zkouška a případně další skutečnosti. Přihlášky ke střednímu 

vzdělávání se v souladu s § 60a odst. 5 školského zákona podávají do 1. března. 

K bodu I.  

14. S ohledem na omezování osobní přítomnosti žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 

a v průběhu prvního pololetí školního roku 2020/2021 a důsledky z toho plynoucí pro 

vzdělávání žáků ministerstvo určilo, že při přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 bude 

záležet na rozhodnutí ředitele školy, zda zahrne jednotnou přijímací zkoušku do přijímacího 

řízení. Jak bylo uvedeno výše, jednotná přijímací zkouška nezaručí srovnatelné ověření. Pokud 

ředitel školy vyhodnotí, že pro školní rok 2021/2022 nechce zahrnout jednotnou přijímací 

zkoušku do kritérií přijímacího řízení, nahradí ji školní přijímací zkouškou, kterou si sám sestaví 

podle potřeb a nároků dané školy či daného oboru vzdělání. Současně i nadále platí, že školní 

přijímací zkouška se může konat distančním způsobem. 

K bodu II. 

15. Co se týče konkrétních termínů konání jednotné přijímací zkoušky, ty jsou podle obecné právní 

úpravy stanoveny na 12. a 13. dubna 2021. Pokud se bude na škole konat jednotná přijímací 

zkouška i školní přijímací zkouška, konají se obě ve stejný den tak, aby se časově nepřekrývaly 

(§ 3 odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb.). Tím je zajištěno, že žáci pojedou na obě zkoušky ve stejný 

den a sníží se tak mobilita i riziko přenosu koronaviru. Za standardní situace totiž platí, že 

ředitel školy může stanovit školní přijímací zkoušky i v jiné dny. Uvedené platí nejen pro 

čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou a nástavbová studia, ale také pro víceletá 

gymnázia. Z tohoto pravidla je pak výjimka pro případy, kdy se školní přijímací zkouška koná 

distančním způsobem – ta se může konat (a zpravidla bude konat) v jiný den. 

K bodu III. 

16. Ředitel školy dále může rozhodnout o jiném podílu jednotné přijímací zkoušky na celkovém 

hodnocení přijímacího řízení, než jak stanovuje pro standardní přijímací řízení školský zákon 

(tj. 60 %, resp. 40 % v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou). Důvody pro 

tuto odchylku od právní úpravy jsou stejné jako pro možnost úplného zrušení konání jednotné 

přijímací zkoušky, nedojde však k jejímu úplnému zrušení, ale ke zmenšení jejího významu 

v přijímacím řízení. 

K bodu IV. a V. 

17. Pokud součástí přijímacího řízení bude jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací 

zkouška (případně obě tyto zkoušky) a počet uchazečů, resp. přihlášek došlých do 8. března 

2021 bude menší nebo roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do oboru 

vzdělání a formy vzdělávání, může ředitel školy nejpozději do 8. března 2021 rozhodnout, že 

se tyto zkoušky nekonají (pokud je stanovená jednotná i školní přijímací zkouška, pak se 

nekoná ani jedna z nich). Přestože se přihlášky ke vzdělávání podávají do 1. března, je třeba 

vyčkat na ty přihlášky, které byly zaslány např. poštou. Současně je však třeba, aby uchazeči co 

nejdříve věděli, zda součástí přijímacího řízení bude i jednotná přijímací zkouška a/nebo školní 

přijímací zkouška. Z tohoto důvodu se určuje, že ředitel školy do 8. března 2021 rozhodne 

o případném nekonání stanovených zkoušek a tuto informaci zveřejní. Pozvánku ke konání 

obou termínů jednotné přijímací zkoušky zašle uchazeči druhá škola, do které uchazeč podal 

přihlášku, pokud tato druhá škola jednotnou přijímací zkoušku koná. Ředitel školy tedy bude 

moci přijmout všechny uchazeče a tím, že uchazeči nebudou muset konat zkoušky v dané 

škole, se sníží mobilita, a tedy se sníží i riziko přenosu koronaviru. 
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18. Pokud ředitel školy dodatečně zruší konání jednotné přijímací zkoušky, tuto informaci zveřejní 

na internetových stránkách školy do 8. března 2021 a současně ji vhodnou formou (e-mailem, 

telefonicky, doporučeným dopisem) sdělí i uchazečům, a to bezodkladně, nejpozději však do 

19. března 2021.  

K bodu VI. a VII. 

19. Pokud se ředitel školy rozhodne v oboru vzdělání nekonat jednotnou přijímací zkoušku, 

nebude předávat konkrétní údaje z přihlášek Centru, neboť Centrum tyto údaje nepotřebuje. 

V souladu s výrokem VIII. totiž bude platit, že každý může konat jednotnou přijímací zkoušku 

ve dvou termínech, a to bez ohledu na to, zda 

- podal pouze jedinou přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém by se za standardní situace konala 

jednotná přijímací zkouška, nebo 

- podal jednu přihlášku do oboru vzdělání bez maturitní zkoušky (a do kterého se tedy nekoná 

jednotná přijímací zkouška ani za standardní situace) a jednu přihlášku do oboru vzdělání, kde 

se jednotná přijímací zkouška konat bude, nebo 

- podal obě přihlášky do oboru vzdělání s maturitní zkouškou, ale v jednom oboru se 

z rozhodnutí ředitele školy jednotná přijímací zkouška konat nebude. 

20. Pokud tedy škola předá Centru údaje z přihlášky, je automatické, že žák má konat na této škole 

jednotnou přijímací zkoušku. Pokud Centrum obdrží údaje o stejném uchazeči pouze jednou, 

automaticky bude tento uchazeč konat zkoušku ve dvou termínech na té škole, která údaje 

Centru předala. Pokud Centrum obdrží údaje o uchazeči ze dvou škol, bude uchazeč konat 

jednotnou přijímací zkoušku standardně ve dvou termínech pokaždé na jiné škole v termínech 

dle pořadí uvedeného na přihlášce. 

21. Centrum se nejpozději 11. března 2021 dozví údaje z přihlášek. Pokud tedy Centrum obdrží 

údaje o uchazeči pouze jednou, sdělí této škole nejpozději do 15. března 2021, že uchazeči 

budou konat jednotnou přijímací zkoušku v obou termínech na této škole. 

K bodu VIII. 

22. Za standardní situace platí, že uchazeč, který podá dvě přihlášky na obor vzdělání s maturitní 

zkouškou, má dva termíny konání jednotné přijímací zkoušky a do hodnocení se mu započítává 

lepší výsledek. Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku na maturitní obor vzdělání, má 

pouze jeden termín a jeho výsledky se mu započítávají. V přijímacím řízení pro školní rok 

2021/2022 se však může stát, že ředitel školy i u maturitního oboru vzdělání rozhodne, že se 

jednotná přijímací zkouška nekoná. Uchazeč, který podal dvě přihlášky na maturitní obory 

vzdělání tak bude v situaci, kdy u jednoho oboru vzdělání se jednotná přijímací zkouška nebude 

žádným způsobem zohledňovat při výsledném hodnocení celého přijímacího řízení a ve 

druhém oboru vzdělání bude součástí hodnocení. Takový uchazeč by pak byl z hlediska 

započítávání jednotné přijímací zkoušky v podobném postavení jako uchazeč, který podal 

pouze jednu přihlášku na maturitní obor. U obou takových uchazečů tedy platí, že hodnocení 

jednotné přijímací zkoušky má vliv pro přijetí pouze na jednu školu ze dvou. 

23. Za takové situace se jeví jako spravedlivé umožnit konání jednotné přijímací zkoušky ve dvou 

termínech všem uchazečům, kteří podali přihlášku alespoň do jednoho oboru vzdělání, ve 

kterém se jednotná přijímací zkouška bude konat. Oproti školskému zákonu se tedy umožní 

konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech i uchazeči, který by ji za standardní 

situace mohl konat pouze jednou. Uvedené se umožňuje zejména z toho důvodu, že 

mimořádná situace měla dopady do vzdělávání všech žáků, a je proto žádoucí jim pro 

srovnatelné situace nastavit srovnatelné podmínky. 
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K bodu IX. 

24. Pokud ředitel školy již vyhlásil první kolo přijímacího řízení v souladu se školským zákonem, 

umožňuje se tímto opatřením obecné povahy upravit vyhlášení tak, aby se dalo do souladu 

s tímto opatřením obecné povahy a aby bylo možné využít změny stanovené tímto opatřením 

obecné povahy – tedy stanovit, zda se koná jednotná přijímací zkouška, vymínit si možnost do 

8. března 2021 rozhodnout o tom, že se jednotná nebo školní přijímací zkouška nekoná 

z důvodu menšího nebo shodného počtu uchazečů a počtu volných míst a stanovit jiný poměr 

jednotné přijímací zkoušky na celkovém hodnocení přijímacího řízení, případně např. 

u víceletých gymnázií stanovit termíny jednotné a školní přijímací zkoušky na stejný den, pokud 

tak neučinil již v původním vyhlášení prvního kola přijímacího řízení. 

K bodu X. 

25. Z důvodu vyloučení negativních důsledků ministerstvo určuje, že ředitel školy pro všechny 

obory vzdělání s maturitní zkouškou nebo nástavbové studium ukončí hodnocení a zveřejní 

seznam přijatých uchazečů nejdříve 28. dubna 2021 a nejpozději 2 dny po zpřístupnění 

hodnocení uchazeče Centrem. Teoreticky by totiž v těch maturitních oborech, ve kterých se 

nebude konat jednotná ani školní přijímací zkouška mohly být výsledky přijímacího řízení 

zveřejněny už 22. dubna 2021 (za použití § 60e odstavce 2 školského zákona). Centrum 

nicméně zpřístupní školám výsledky nejpozději do 28. dubna 2021, ředitel má poté 2 pracovní 

dny na ukončení hodnocení výsledků a zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Uchazeči mají 

podle školského zákona 10 pracovních dní ode dne zveřejnění seznamu přijatých na odevzdání 

zápisového lístku (§ 60g odst. 6). Při rozhodování, na kterou školu (obor vzdělávání) odevzdají 

zápisový lístek, by tak mohli mít uchazeči málo času, a proto se stanoví den 28. dubna 2021, 

díky čemuž nemůže být časový rozdíl zveřejnění výsledků na jednotlivých školách nebo 

oborech vzdělání tak velký. 

26. S ohledem na výše uvedené se uchazeči výsledky dozví ve zhruba stejný časový okamžik 

a budou mít srovnatelné podmínky pro rozhodnutí, na jakou školu podají zápisový lístek. 

 

Poučení 

Proti tomuto opatření obecné povahy podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný 

prostředek. 

 

 

Ing. Robert Plaga, Ph.D. 

ministr školství, mládeže a tělovýchovy 

 


