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ZÁKLADNÍ INFORMACE - JPZ

• Jednotné přijímací zkoušky do oboru vzdělání s 
maturitní zkouškou (nevztahuje se na obory, kde se 
vykonává talentová zkouška – mimo obor gymnázium se 
sportovní přípravou – a učební obory)

• Povinné části jednotné přijímací zkoušky: český jazyk a 
matematika

• Zadavatel: CERMAT



ZÁKLADNÍ INFORMACE – školní 
přijímací zkouška

• Školní přijímací zkouška – plně v kompetenci ředitele 
střední školy (test všeobecných studijních předpokladů, 
zkouška zručnosti, test fyzických a psychických 
předpokladů)

• Nově ve školním roce 2020/2021:  test z ČJ a M, 
který nahrazuje JPZ od CERMATu (pokud si ředitel 
střední školy nezvolí test od CERMAtu)



1. KOLO PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

• Termíny: 12. a 13. dubna 2021

• Zveřejnění kritérií přijímacích zkoušek: do 31. ledna 2021

• Kritéria (letos plně v kompetenci ředitele školy):

1/ Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání

2/ Výsledky talentové zkoušky (je-li stanovena)

3/ Výsledky jednotné přijímací zkoušky

4/ Výsledky školní přijímací zkoušky (je-li stanovena)

5/ Další skutečnosti (schopnosti, vědomosti, zájmy)



1. KOLO PŘIJÍMACÍCH 
ZKOUŠEK

• Do 8. března 2021 může ředitel střední školy rozhodnout 
o nekonání přijímacích zkoušek, pokud je počet 
uchazečů-zájemců menší než počet míst nabízených v 
daném oboru

• O této skutečnosti vyrozumí ředitel školy zákonné 
zástupce nejpozději do: 19. března 2021



PŘIHLÁŠKY

• Termín podání přihlášky: 1. březen 2021

• Kolik přihlášek lze podat:  max. 2 přihlášky (na dvě školy nebo na 
jednu školu a dva různé obory), přihlášky budou totožné (se 
stejným pořadím škol)

• Vytiskne zákonný zástupce (z webu MŠMT, CERMATu, SŠ…) 
oboustranně, může být vytištěna černobíle

• Doporučený vzor: https://www.msmt.cz/file/54094/

• VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY ŽÁK ODEVZDÁVÁ KE KONTROLE 

     A POTVRZENÍ VÝCHOVNÉMU PORADCI DO 25. ÚNORA 2021

https://www.msmt.cz/file/54094/


JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 
(JPZ)

• části: český jazyk a matematika

• každý uchazeč koná JPZ v tolika termínech, kolik podá 
přihlášek (započítává se lepší výsledek)

• každý uchazeč má právo vykonat tuto zkoušku dvakrát

• střední škola může požadovat i vykonání školní přijímací 
zkoušky

• výsledky: nejdříve dne 28. dubna 2021



ŽÁK JE PŘIJAT

• ředitel zveřejní seznam uchazečů (internet a další veřejně 
přístupné místo)

• písemné potvrzení střední škola NEPOSÍLÁ

• DO 10 PRACOVNÍCH DNÍ ODE DNE OZNÁMENÍ 
ROZHODNUTÍ MUSÍ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE PODAT 
ZÁPISOVÝ LÍSTEK NA DANOU STŘEDNÍ ŠKOLU



ŽÁK NENÍ PŘIJAT

• střední škola o této skutečnosti informuje zákonného 
zástupce písemně (doporučený dopis)

• ve lhůtě 3 pracovních dní od doručení potvrzení o 
nepřijetí může zákonný zástupce podat odvolání proti 
nepřijetí

• rozhodnutí o nepřijetí, které nebylo doručeno, je 
uloženo po dobu        5 pracovních dní, poté je 
považováno za doručené



ZÁPISOVÝ LÍSTEK

• vydává kmenová základní škola do 15. března 2021

• podává zákonný zástupce do 10 pracovních dnů od zveřejnění 
výsledků                na konkrétní střední školu

• lze uplatnit pouze jednou

• VÝJIMKY:

1/ Žák chce uplatnit lístek na SŠ, kam byl přijat na základě odvolání.

2/ Uchazeč si vybral obor s talentovou zkouškou a následně byl 
přijat do oboru bez talentové zkoušky.





NÁHRADNÍ TERMÍN JPZ

• žádá o něj písemně zákonný zástupce ředitele školy, a to v 
závažných případech (např. nemoc)

• 1. náhradní termín: 12. května 2021

• 2. náhradní termín: 13. května 2021



DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO 
ŘÍZENÍ

• může vyhlásit ředitel SŠ k naplnění předpokládaného 
stavu žáků

• není omezen počet přihlášek, platí pravidlo „Kolik 
škol, tolik přihlášek“ (1 škola = 1 přihláška)

• informace o volných místech zveřejněny na webových 
stránkách MSK

• DOPORUČENÍ: SLEDOVAT PRŮBĚŽNĚ WEBOVÉ 
STRÁNKY STŘEDNÍCH ŠKOL, INFORMOVAT SE 
TELEFONICKY



KONTAKT

Mgr. Gabriela Chupáčová, výchovný poradce

tel. číslo: 596 113 411

e-mail: chupacova@zs-ostrcil.cz
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