
Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o., 
střední škola  
Zoubkova 20 
634 00 Brno 

 

 

Tel. a fax: 547 356 826  IČO: 25335791 Bankovní spojení:  109018087/0300 
 

 

Aktuální informace k přijímacím a maturitním zkouškám 

 

Přijímací zkoušky (PZK): 

 

➢ PZK se budou konat nejdříve 14 dnů od nástupu žáků do škol 

➢ termín PZK stanoví MŠMT na svých internetových stránkách (bude zveřejněno i na našem 

školním webu) 

➢ zveřejněná kritéria PZK zůstávají v platnosti 

➢ jednotnou (státní) PZK koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce 

v prvním pořadí 

➢ termín školní PZK (testy fyzické zdatnosti) zveřejní ředitel školy  

➢ pozvánka k PZK bude uchazeči zaslána nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání a 

současně zveřejněna na internetových stránkách školy 

➢ náhradní termín PZK stanoví a zveřejní MŠMT na svých webových stránkách (bude zveřej-

něno i na našem školním webu) 

➢ termín náhradní školní PZK (testy fyzické zdatnosti) stanoví ředitel školy 

➢ odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke vzdělávání na SŠ není přípustné 

➢ zápisový lístek je nutno odevzdat nejpozději do 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků při-

jímacího řízení 

➢ zápisový lístek je možné uplatnit opakovaně, pokud je uchazeč přijat na základě nového roz-

hodnutí vydaného podle správního řízení 

 

Maturitní zkoušky (MZ): 

 

Varianta 1 (pokud žáci nastoupí do škol nejpozději 1. 6. 2020): 

➢ pokud bude umožněna přítomnost žáků ve škole nejpozději 1. 6. 2020, budou MZ zahájeny 

nejdříve 21 dní poté 

➢ konkrétní časové schéma vyhlásí MŠMT (bude zveřejněno i na našem školním webu) 
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➢ MZ mohou konat žáci, kteří dle Školského zákona podali úplnou přihlášku k MZ, jedná se i o 

žáky, kteří budou konat opravnou či náhradní MZ 

➢ přihlášeným žákům bude odpuštěna část MZ písemná práce z českého a cizího jazyku (sloho-

vé práce) 

➢ praktickou zkoušku ze speciální tělesné výchovy upraví ředitel školy dle svých kompetencí a 

požadavky zveřejní s dostatečným předstihem na webových stránkách školy 

 

Varianta 2 - náhradní způsob vykonání MZ (pokud nebude umožněna přítomnost žáků ve ško-

lách k 1. 6. 2020): 

➢ pokud nebude umožněna přítomnost žáků ve školách k 1. 6. 2020 vykoná úspěšně MZ ten, 

kdo je žákem posledního ročníku, podal přihlášku k MZ a prospěl na konci 1. pololetí 4. 

ročníku, a ten, kdo podal přihlášku k opravné nebo náhradní MZ 

➢ žák, který neuspěl v 1. pololetí posledního ročníku nebo nebyl hodnocen bude komisionálně 

přezkoušen 

➢ v případě úspěšného komisionálního přezkoušení je mu známka v pololetí upravena 

➢ pokud žák u komisionálního přezkoušení neuspěje, má právo na opakování ročníku 

➢ hodnocení na maturitní vysvědčení je v případě náhradního způsobu vykonání MZ průměrem 

známek z daných předmětů za poslední tři pololetí  

 

Úplné znění zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělání a k jejich 

ukončování ve školním roce 2019/2020 (č. 135/2020 Sb.) naleznete na stránkách MŠMT zde: 

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym. 

 

V případě dotazů se obracejte přímo na ředitele školy (viz níže). 
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