
Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/2020 (pro školní rok 

2020/2021) – v souladu s právními předpisy a s doporučeními MŠMT 

 

1. Platí kritéria pro přijetí ke vzdělávání ze dne 24. 9. 2019 a informace pro uchazeče 

neuměleckého oboru vzdělání Management a produkce (vyjma informací o odvolání 

a zápisovém lístku) – vše zveřejněno na webových stránkách školy. 

2. Platí informace k přijímací zkoušce pro školní rok 2020/2021 ze dne 2. 4. 2020 

zveřejněné na webových stránkách školy a rovněž mailem zaslány rodičům. 

3. MŠMT stanovilo termín jednotné přijímací zkoušky, a to dne 8. 6. 2020 (test 

z českého jazyka trvá 70 minut, test z matematiky trvá 85 minut). Jednotnou přijímací 

zkoušku konají na škole Michael pouze ti uchazeči, kteří uvedli naši školu na přihlášce 

jako první v pořadí. Výsledky jednotné přijímací zkoušky uchazečů, kteří uvedli naši 

školu na přihlášce jako druhou v pořadí, zašle CERMAT škole Michael automaticky. 

4. Škola stanovuje termíny školní přijímací zkoušky: 

a) Pro uchazeče, kteří uvedli školu Michael na přihlášce jako první v pořadí, a to 

v pondělí 25. 5. 2020 – osobní motivační pohovor, na nějž si uchazeči přinesou 

vlastní úvahu (viz kritéria pro přijetí), nejpozději do dne 3. 6. 2020 do školy zašlou 

životopis (viz kritéria) – mailem na adresu scholzoval@skolamichael.cz 

b) Pro uchazeče, kteří uvedli školu Michael na přihlášce jako druhou v pořadí, a to 

ve středu 27. 5. 2020 – osobní motivační pohovor, na nějž si uchazeči přinesou 

vlastní úvahu (viz kritéria pro přijetí), nejpozději do dne 5. 6. 2020 do školy zašlou 

životopis (viz kritéria) – mailem na adresu scholzoval@skolamichael.cz 

c) Uchazeči, kteří konají rozhovor nahrazující zkoušku z českého jazyka podle § 20 

odst. 4 školského zákona, konají tento rozhovor v rámci osobního motivačního 

pohovoru. 

5. Škola zašle uchazečům pozvánku k přijímací zkoušce. V závislosti na rychlosti 

zprostředkování pozvánky informačním systémem CERMATU zašle buď jednu 

pozvánku (souhrnnou na jednotnou přijímací zkoušku i školní přijímací zkoušku), nebo 

dvě pozvánky (zvlášť na jednotnou přijímací zkoušku a zvlášť na školní přijímací 

zkoušku), a to prostřednictvím České pošty, zároveň mailem a zároveň bude zveřejněna 

na webových stránkách školy (nejpozději 5 pracovních dní před konáním prvního 

termínu školní přijímací zkoušky). 

6. CERMAT zpřístupní výsledky jednotné přijímací zkoušky škole Michael (všech 

uchazečů – tedy těch, kteří školu Michael uvedli na přihlášce jako první i jako druhou 

v pořadí) do 15. 6. 2020. Škola Michael tedy zveřejní nejpozději 16. 6. 2020 celkové 

výsledky přijímacího řízení (pořadí jednotlivých uchazečů) na webových stránkách 

školy a též v prostoru u vchodu do školy. 

7. Přijatý uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se ve škole odevzdáním zápisového 

lístku, a to do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu zveřejnění seznamu přijatých 

uchazečů (celkových výsledků přijímacího řízení), tedy nejpozději do 23. 6. 2020. 

8. Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí. 

9. Pouze uchazeč nepřijatý z kapacitních důvodů (tedy ten, který však splnil kritéria 

pro přijetí) může podat žádost o vydání nového rozhodnutí, a to do 3 dnů ode dne, kdy 

mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. (Těmto uchazečům bude žádost zaslána.) 

Těmto uchazečům doporučujeme vstoupit do aktivního jednání se školou. 
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10. Ochrana zdraví v průběhu přijímacích zkoušek 

a) Před školou má žák nasazenou roušku, dodržuje odstup 2 metry. 

b) Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám. 

c) Žák odevzdá při vstupu do školy na vrátnici čestné prohlášení (při konání školní 

přijímací zkoušky a také při konání jednotné přijímací zkoušky) o neexistenci 

příznaků virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení je zasláno zákonným 

zástupcům společně s těmito informacemi. 

d) Žák s příznaky Covid-19 (viz čestné prohlášení) nesmí do školy vstoupit. Je povinen 

svoji nepřítomnost u přijímací zkoušky řádně omluvit. 

e) Žák, který spadá do rizikové skupiny (viz čestné prohlášení), má právo přijít 

na psaní jednotných testů dříve než ostatní. V rámci osobního motivačního 

pohovoru bude tento žák upřednostněn. Je potřeba, aby zákonný zástupce takového 

žáka školu o této skutečnosti informoval mailem na adresu 

scholzoval@skolamichael.cz. 

f) Žáci nosí ve společných prostorách roušky, žák bude mít s sebou sáček na uložení 

roušky. 

g) V průběhu osobního motivačního pohovoru žák nemusí mít nasazenou roušku. 

h) Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku (psaní 

jednotných testů). 

i) Škola je oprávněna vymezit prostory, v nichž se mohou žáci pohybovat. 

j) V budově školy jsou rozmístěny desinfekční prostředky (např. naproti vchodu 

před vrátnicí, na všech WC). 

k) Žáci po celou dobu pobytu ve škole dodržují základní hygienická pravidla. 

l) Žáci dodržují pokyny učitelů. 

 

 

Praha 12. 6. 2020 

Ing. Monika Hrubešová 

ředitelka školy 

mailto:scholzoval@skolamichael.cz

