Jednotná přijímací zkouška 2021
V návaznosti na krizová opatření ve školství spočívající v omezení či zákazu osobní
přítomnosti žáků v důsledku vývoje epidemiologické situace v České republice byly pravidla
přijímacího 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 [PDF, 3,03 MB]. Dne 15. března 2021 byl vydán dodatek k tomuto
opatření [PDF, 1,6 MB], kterým se posouvá termín konání přijímacích zkoušek.
Na základě opatření obecné povahy je ve školním roce 2020/2021 jednotná přijímací zkouška
povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení pouze do oborů vzdělání na víceletých
gymnáziích.
V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou a oborů nástavbového
studia není jednotná přijímací zkouška povinnou součástí přijímacího řízení, přičemž o
nekonání jednotné přijímací zkoušky může rozhodnout ředitel školy. Pokud ředitel školy
rozhodne o nekonání zkoušky, informace o této skutečnosti musí být součástí jednotných
kritérií přijímání pro první kolo přijímacího řízení, které ředitel školy zveřejní nejpozději do
31. ledna 2021. Pokud se jednotná přijímací zkouška v daném oboru vzdělání rozhodnutím
ředitele školy nekoná, škola organizuje vždy školní přijímací zkoušku.
Stejně jako v předchozích letech se jednotná přijímací zkouška nekoná v oborech s talentovou
zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou) a oborech zkráceného studia podle
§ 85 školského zákona.
•
•

Informace MŠMT k podobě přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 [PDF, 180
kB]
Shrnutí změn v přijímacím řízení ke dni 15. 3. 2021 [PDF, 933 kB]

Dodatečné rozhodnutí o nekonání jednotné přijímací
zkoušky, popř. školní přijímací zkoušky
Ředitel školy může v rámci prvního kola přijímacího řízení do čtyřletého oboru vzdělání nebo
oboru nástavbového studia, jehož součástí je jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací
zkouška, dodatečně rozhodnout do 8. března 2021 o nekonání těchto zkoušek za
předpokladu, že si tuto možnost výslovně vyhradil v jednotných kritériích přijímání (kritéria
musí být vydána nejpozději do 31. ledna 2021) a zároveň je počet přijatých přihlášek nižší
nebo roven vyhlášenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do daného oboru
vzdělání a formy vzdělávání. Pokud za těchto podmínek ředitel školy rozhodne o nekonání
stanovených přijímacích zkoušek, zveřejní tuto informaci nejpozději do 8. března 2021 na
internetových stránkách školy a bezodkladně (nejpozději do 19. března 2021) tuto informaci
sdělí také uchazečům, popř. jejich zákonným zástupcům.

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 nebo dva maturitní obory (případně
odborná zaměření téhož oboru podle školního vzdělávacího programu) v rámci jedné střední
školy.
Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy může uchazeč v prvním kole podat
navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole
podat dohromady až 4 přihlášky (jednotnou přijímací zkoušku však přesto může konat pouze
dvakrát). 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.
Návod, jak vyplnit přihlášku ke vzdělávání, společně s aktuálními tiskopisy přihlášek
naleznete v sekci Přihlášky na střední školu. Užitečné tipy a doporučení ke správnému
vyplnění přihlášek naleznete také v Průvodci vyplněním přihlášky [PDF, 251 kB].

Konání jednotné přijímací zkoušky
Opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které umožňuje
řediteli školy rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do
čtyřletých oborů vzdělání a oborů nástavbového studia, upravuje pro školní rok 2020/2021
také pravidlo pro možnost konání jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech.

Čtyřleté obory vzdělání a obory nástavbového studia
V případě, že uchazeč podá dvě přihlášky do dvou různých oborů vzdělání, ve kterých se
jednotná přijímací zkouška na základě rozhodnutí ředitele školy koná, 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 nebo
oboru nástavbového studia, 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.

Kritéria hodnocení
Pokud se jednotná přijímací zkouška v daném oboru vzdělání koná, je pouze jednou z částí
přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňují školy i další
kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, umístění na různých soutěžích a
olympiádách, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů 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. Školy naopak
mohou rozšířit okruh dalších vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna,
nad rámec stanovený ve vyhlášce č. 353/2016 Sb.
V předchozích letech se výsledek jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení
uchazečů podílel minimálně 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou minimálně 40
%). Tento minimální podíl zůstává i pro letošní školní rok zachován u oborů víceletých
gymnázií. V případě přijímacího řízení do čtyřletých oborů vzdělání a oborů nástavbového
studia může ředitel školy rozhodnout, že výsledek zkoušky bude zohledňován v jiném
poměru. Informace o tomto poměru musí být součástí jednotných kritérií přijímaní pro první
kolo přijímacího řízení.
Pokud ředitel školy vyhlásil první kolo přijímacího řízení přede dnem nabytí účinnosti
opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (tj. před 5. lednem
2021) a jím vyhlášené skutečnosti jsou v rozporu s tímto opatřením nebo se rozhodne využít
oprávnění stanovená v opatření, mohl dodatečně upravit kritéria přijímacího řízení do 31.
ledna 2021.

Termíny konání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací
zkoušky ve školním roce 2020/2021 na následující období.
TYP OBORU
ČTYŘLETÉ OBORY A
NÁSTAVBOVÁ STUDIA
ŠESTILETÁ A OSMILETÁ
GYMNÁZIA

1. ŘÁDNÝ
TERMÍN
3. května
2021
5. května
2021

2. ŘÁDNÝ
TERMÍN
4. května
2021
6. května
2021

1. NÁHRADNÍ 2. NÁHRADNÍ
TERMÍN
TERMÍN
2. června 2021

3. června 2021

Pakliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci
apod.), může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může
konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

