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JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA, JPZ, 2021 
 

 

V návaznosti na krizová opatření ve školství spočívající v omezení či zákazu osobní 

přítomnosti žáků v důsledku vývoje epidemiologické situace v České republice byla pravidla 

příjímacího řízení a podmínky pro konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 

2020/2021 upraveny opatřením obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

z 5. ledna 2021. 

 

 

Podání přihlášky  

 

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro první kolo přijímacího řízení 

podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy. Všechny školy, na které uchazeč podal 

přihlášku do oboru vzdělání, v němž je jednotná přijímací zkouška nedílnou součástí kritérií 

pro přijímaní uchazečů, obdrží od Centra výsledky této zkoušky.  

 

 

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole 

 

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové 

zkoušky. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, 

omezen.  

 

Termín pro odevzdání přihlášky 

 

do 1. března 2021 

 

Návod, jak vyplnit přihlášku ke vzdělávání, společně s aktuálními tiskopisy přihlášek naleznete 

po rozkliknutí odkazu Přihlášky na střední školu.  

 

Uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdá identické přihlášky ředitelům obou středních škol do 

1. března 2021 (osobně nebo poštou).  Nezapomeňte uvést na přihlášce telefon a email na 

zákonného zástupce, výrazně tím urychlíte komunikaci se školou, děkujeme. 

 

Na přihlášku nepotřebujeme uvádět informace o zdravotní způsobilosti žáka, ani lékařské 

potvrzení. 

 

Není nezbytnou podmínkou mít přihlášku potvrzenou základní školou, stačí přiložit úředně 

ověřené kopie vysvědčení (výpisů z vysvědčení). 

 

 

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2021/MSMT_OOP_JPZ_5-1-2021.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2021/MSMT_OOP_JPZ_5-1-2021.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss
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Konání jednotné přijímací zkoušky  

 

Čtyřleté gymnázium 

 

Uchazeč bude zkoušku konat ve dvou termínech, a to standardně jako v předchozích letech v 1. 

termínu na škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí a ve 2. termínu na škole uvedené 

jako druhé v pořadí.  

 

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy však bude ve školním roce 

2020/2021 umožněno konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech také všem 

uchazečům, kteří podají pouze jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná 

přijímací zkouška koná.  

 

Podá-li uchazeč přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekoná, 

a zároveň podá alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací 

zkouška koná, nebo podá pouze jednu přihlášku do čtyřletého oboru vzdělání, ve kterém se 

jednotná přijímací zkouška koná, bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou 

termínech, a to na škole, ve které se jednotná přijímací zkouška v rámci přijímacího řízení koná 

(tj. uchazeč koná zkoušku dvakrát na stejné škole). Uchazeč od této školy obdrží pozvánku ke 

zkoušce na oba termíny.  

 

 

Osmileté gymnázium 

 

V případě těchto oborů se uplatňuje standardní pravidlo, že uchazeči vzniká nárok konat 

jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech, pokud podá dvě přihlášky ke vzdělávání.  

Podá-li uchazeč pouze jednu přihlášku, může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou.  

 

 

 

Kritéria hodnocení  

 

Pokud se jednotná příjímací zkouška v daném oboru vzdělání koná, je pouze jednou z částí 

přijímacího řízení. Pří rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňuje naše škola i 

další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, umístění na různých soutěžích a 

olympiádách apod.  

 

V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. střední školy nemohou v přijímacím řízení 

hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. V přijímacím 

řízení pro školní rok 2021/2022 může ředitelka školy stanovit, že výsledek zkoušky bude 

zohledňován v jiném poměru.  
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Termíny konaní  

 

MŠMT stanovilo termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 na 

následující období.  

 

 

 

Pakliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit na konání testů (např. z důvodu nemoci 

apod.), může se omluvit ředitelce školy. Pokud ředitelka školy jeho omluvu uzná, uchazeč může 

konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.  

 

Obsah a podoba testů 

 

Jednotná přijímací zkouška je skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury 

a matematiky. Testy neobsahují nic nad rámec Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání pro jednotlivé ročníky vzdělávání. Specifikace požadavků k jednotlivým 

testům jsou k dispozici po rozkliknutí odkazu Specifikace požadavků. 

 

Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání i pro osmiletá gymnázia. Maximální 

možný počet dosažených bodů v písemných testech z matematiky i českého jazyka a literatury 

je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si kritéria pro přijetí 

stanovují samy v rámci kritérií pro přijetí.  

 

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černé píšící propisovací tužka 

(nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. 

U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či 

matematicko-fyzikální tabulky.  

 

Písemný test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky pak 70 minut. Do 

výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého 

termínu příslušného testu.  

 

 

 

 

 

TYP STUDIA 
1.ŘÁDNÝ 
TERMÍN  

2. ŘÁDNÝ 
TERMÍN 

1.NÁHRADNÍ 
TERMÍN  

2.NÁHRADNÍ 
TERMÍN 

Čtyřleté obory 12. dubna 2021 13. dubna 2021 

12. května 2021 13. května 2021 
Osmiletá 

gymnázia 
14. dubna 2021 15. dubna 2021 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/specifikace-pozadavku-k-jpz/sestilete-obory
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DIDAKTICKÝ 

TEST 

VYMEZENÝ 

ČAS 
POVOLENÉ POMŮCKY 

ČJL 60 minut Modře či černě píšící propisovací tužka 

Matematika 70 minut 
Modře či černě píšící propisovací tužka, obyčejná tužka a rýsovací 

potřeby 

 

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou 

doporučení školského poradenského zařízení, budou mít časový limit pro konání testů 

prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení. Více informací k úpravám 

podmínek zkoušky naleznete po rozkliknutí odkazu Úpravy podmínek přijímacího řízení. 

 

Pro získání představy o formální podobě testů a úloh je možné využít testy z minulých let ve 

formátu PDF nebo webovou aplikaci, která umožňuje procvičování testů. Více informací 

naleznete v záložce Testovaná zadání k procvičování.  

 

 

Zápisový lístek  

 

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této škole, a to nejpozději do 

15. března 2021. V ostatních případech vydá zápisový lístek na žádost uchazeče nebo jeho 

zákonného zástupce krajský úřad podle místa trvalého bydliště.  

 

 

Výsledky přijímacího řízení  

 

Ředitelka školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů a 

pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení na webových stránkách školy 

http://www.gvn.cz a ve vývěsce školy (nejdříve však 29. 4. 2021). Pořadí uchazečů se 

zveřejňuje pod registračním číslem. Registrační číslo je přiděleno uchazeči ve škole v den 

přijímací zkoušky. Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů (uvedených na přihlášce) 

odešle ředitelka školy rozhodnutí o nepřijetí. Přijatí uchazeči tedy v písemné podobě rozhodnutí 

o přijetí ke vzdělávání neobdrží. Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na webových 

stránkách školy se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená. Pokud přijatý uchazeč má úmysl 

vzdělávat se na naší škole, musí do 10-ti pracovních dnů ode dne zveřejnění přijatých uchazečů 

odevzdat ředitelce školy zápisový lístek. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, 

pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek může 

přijatý uchazeč uplatnit jen jednou. Podruhé lze uplatnit zápisový lístek jen ve škole, kde byl 

uchazeč přijat na odvolání.  Neodevzdá-li přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce zápisový 

lístek do 10-ti pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, zanikají účinky 

rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na střední škole. Rozhodnutí o nepřijetí je zasíláno poštou do 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni/uchazeci-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani
http://www.gvn.cz/
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vlastních rukou zákonného zástupce uvedeného na přihlášce. Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze 

doručit zákonnému zástupci uvedenému na přihlášce, se ukládá na poště 10 dní. Po této lhůtě 

se rozhodnutí považuje za doručené. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat ve lhůtě 3 

pracovních dnů od doručení rozhodnutí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


