
Základní informace o PZ 2020 

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. 

Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou) a obory 

zkráceného studia podle § 85 školského zákona. 

Uchazeč o vzdělávání v maturitním oboru může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke 

vzdělávání až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory (případně odborná zaměření podle ŠVP) 

v rámci jedné střední školy. V případě, že podá dvě přihlášky, má možnost konat jednotnou přijímací 

zkoušku dvakrát. Podá-li uchazeč pouze jednu přihlášku na obor, jehož součástí je JPZ, koná zkoušku pouze 

jednou. 

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. Jednotné testy však může konat maximálně dvakrát. 

Do výsledku přijímacího řízení se zohledňuje pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu 

příslušného testu. Pakliže se uchazeč nemůže v prvním či druhém termínu dostavit ke konání testů, 

například z důvodu nemoci, omluví se řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může 

konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu. 

Jednotná přijímací zkouška je pouze jedna 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 atp. Kritéria pro přijetí si 

každá škola stanovuje individuálně. Zákon pouze stanovuje, že výsledek JPZ se na celkovém hodnocení 

uchazečů podílí min. 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou min. 40 %). 

Přihlášky na střední školu  

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

až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších kolech přijímacího řízení není počet 

přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné 

škole, musí přesto podat dva formuláře přihlášky. 

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení 

• obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 2. prosince 2019 

• obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 2. března 2020 

Přihláška se podává na speciálním tiskopisu (formuláři). Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého 

uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji 

zaslat poštou.  

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí 

spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení. V případě, že uchazeč hlásí 

na obor Gymnázium se sportovní přípravou a zároveň na jiný maturitní obor, musí při vyplňování přihlášky 

dodržovat specifická pravidla. 

Výsledky jednotné přijímací zkoušky  

Výsledky didaktických testů z prvního a druhého řádného termínu jednotné přijímací zkoušky jsou 

ředitelům škol zpřístupněny nejpozději 28. dubna příslušného školního roku. Ředitelé škol následně do 

dvou pracovních dnů od zpřístupnění výsledků zveřejní na základě dosažených výsledků pořadí uchazečů.  

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/zakladni-informace/termin-a-misto-konani-jednotnych-testu/specifika-prijimaciho-rizeni-do-oboru-gymnazium-se-sportovni-pripravou


Uchazeči, kteří jsou omluveni z 1. a/nebo 2. termínu jednotné přijímací zkoušky a mohou konat jednotné 

testy v náhradním termínu, nemají k termínu zpřístupnění výsledků řádných termínů uzavřeny výsledky za 

jednotnou přijímací zkoušku a o jejich přijetí může ředitel školy rozhodnout po zpřístupnění výsledků 

náhradního termínu konání jednotné přijímací zkoušky.  

Pro hodnocení přijímacího řízení využijí ředitelé škol lepší výsledek z jednotných testů. Pro celkové 

hodnocení se použije vždy lepší výsledek z matematiky a lepší výsledek z českého jazyka a 

literatury. Uchazeči, kteří konali zkoušku ve dvou termínech (podali přihlášku na dvě školy s maturitními 

obory, případně na dva maturitní obory v rámci jedné školy), tak mohou dosáhnout například lepšího 

výsledku z českého jazyka a literatury v prvním termínu a lepšího výsledku z matematiky v termínu druhém 

a na obou školách jim budou započítány právě tyto výsledky z jednotlivých testů. 

Přijímací řízení se řídí pravidly správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Účastníkem správního řízení je 

uchazeč (§ 27 správního řádu). Je-li uchazeč nezletilý, jeho zákonný zástupce se stává zástupcem účastníka 

řízení (§ 29 správního řádu). Správním orgánem, oprávněnou úřední osobou a úřední osobou je pak ředitel 

příslušné střední školy.  

Centrum výsledky žádným způsobem nezveřejňuje a poskytuje je jen středním školám. Centrum 

školám pro rozhodnutí o celkovém výsledku poskytuje veškeré výsledky uchazečů, kteří jednotné didaktické 

testy v příslušných termínech konali. O způsobu poskytnutí informací o výsledcích uchazečům, resp. 

zákonným zástupcům, rozhoduje ředitel příslušné střední školy. 

Další informace související s výsledky přijímacího řízení, rozhodováním o přijetí uchazečů, podání 

zápisového lístku a možnosti odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče jsou zveřejněny pod výše 

uvedenými odkazy 

Specifikace požadavků k jednotné přijímací zkoušce  

Specifikace požadavků jsou dokumenty, které jsou určeny pro jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka 

a literatury a matematiky v rámci přijímacího řízení na střední školy zakončené maturitní zkouškou. Tyto 

dokumenty vymezují rozsah požadavků na vědomosti a dovednosti uchazečů o příslušné obory vzdělání. 

Specifkace požadavků vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace, 

jež jsou vymezeny v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. 

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

Doporučení školského poradenského zařízení  

Uchazeč má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce na SŠ doloží doporučení 

školského poradenského zařízení (dále jen ŠPZ), které bylo vypracováno školeným pracovníkem speciálně 

pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny. Doporučení se vydává ve dvou 

vyhotoveních. Uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče vyznačí informaci o doložení doporučení na přední 

straně přihlášky ke vzdělávání. Hlásí-li se uchazeč na více středních škol, musí ke každé přihlášce vždy 

přiložit identické doporučení ŠPZ. 

Výsledky jednotné přijímací zkoušky  

Výsledky didaktických testů z prvního a druhého řádného termínu jednotné přijímací zkoušky jsou 

ředitelům škol zpřístupněny nejpozději 28. dubna příslušného školního roku. Ředitelé škol následně do 

dvou pracovních dnů od zpřístupnění výsledků zveřejní na základě dosažených výsledků pořadí uchazečů.  

Uchazeči, kteří jsou omluveni z 1. a/nebo 2. termínu jednotné přijímací zkoušky a mohou konat jednotné 

testy v náhradním termínu, nemají k termínu zpřístupnění výsledků řádných termínů uzavřeny výsledky za 

jednotnou přijímací zkoušku a o jejich přijetí může ředitel školy rozhodnout po zpřístupnění výsledků 

náhradního termínu konání jednotné přijímací zkoušky.  

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


Pro hodnocení přijímacího řízení využijí ředitelé škol lepší výsledek z jednotných testů. Pro celkové 

hodnocení se použije vždy lepší výsledek z matematiky a lepší výsledek z českého jazyka a 

literatury. Uchazeči, kteří konali zkoušku ve dvou termínech (podali přihlášku na dvě školy s maturitními 

obory, případně na dva maturitní obory v rámci jedné školy), tak mohou dosáhnout například lepšího 

výsledku z českého jazyka a literatury v prvním termínu a lepšího výsledku z matematiky v termínu druhém 

a na obou školách jim budou započítány právě tyto výsledky z jednotlivých testů. 

Přijímací řízení se řídí pravidly správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Účastníkem správního řízení je 

uchazeč (§ 27 správního řádu). Je-li uchazeč nezletilý, jeho zákonný zástupce se stává zástupcem účastníka 

řízení (§ 29 správního řádu). Správním orgánem, oprávněnou úřední osobou a úřední osobou je pak ředitel 

příslušné střední školy.  

Centrum výsledky žádným způsobem nezveřejňuje a poskytuje je jen středním školám. Centrum 

školám pro rozhodnutí o celkovém výsledku poskytuje veškeré výsledky uchazečů, kteří jednotné didaktické 

testy v příslušných termínech konali. O způsobu poskytnutí informací o výsledcích uchazečům, resp. 

zákonným zástupcům, rozhoduje ředitel příslušné střední školy. Další informace související s výsledky 

přijímacího řízení, rozhodováním o přijetí uchazečů, podání zápisového lístku a možnosti odvolání proti 

rozhodnutí o nepřijetí uchazeče jsou zveřejněny pod výše uvedenými odkazy 

Pomocná kritéria pro případ shody pořadí uchazečů  

S ohledem na to, že v některých školách existuje významný převis poptávky, je pravděpodobné, že se na 

hranici počtu přijímaných uchazečů objeví dva nebo více uchazečů se shodným bodovým hodnocením. 

Může se tak stát i v případě, že do kritérií hodnocení přijímacího řízení ředitel školy zařadí kromě zákonem 

stanovených kritérií, tj. výsledků jednotné přijímací zkoušky a známek dosažených v předchozím 

vzdělávání, i další nepovinná kritéria, např. výsledky školní přijímací zkoušky či umístění v olympiádách a 

odborných soutěžích apod. 

Zápisový lístek  - Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední 

škole (§ 60g odst. 6 školského zákona).  

Vydání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem 

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole, a to nejpozději do 15. 

března. V ostatních případech může uchazeči na základě jeho písemné žádosti zápisový lístek vydat krajský 

úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče (§ 60g odst. 1 školského zákona). Každý uchazeč 

obdrží jeden zápisový lístek. 

Termín pro podání zápisového lístku 

Na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího 

řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 60g odst. 6 školského zákona). V případě, že 

uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky 

rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. I v případě přijetí uchazeče do 1. 

ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní 

účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným 

zástupcem, nebo zletilým uchazečem. 

V případě, že byl uchazeč přijat ve více středních škol v 1. kole přijímacího řízení, musí důkladně zvážit, ve 

které škole zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou. 

Zpětvzetí zápisového lístku 

Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpět pro 

uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl 

přijat na obor bez talentové zkoušky, za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s 

talentovou zkouškou (§ 60g odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku střední 

školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání 

bez talentové zkoušky. 



Ztráta zápisového lístku 

Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této 

žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní 

zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce 

nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (§ 17 odst. 5 vyhlášky).  

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu  

Uchazeč je oprávněn odvolat se proti rozhodnutí školy o nepřijetí ke vzdělávání. 

Pokud uchazeč po rozhodnutí o nepřijetí požaduje podat odvolání, je tak možné učinit do 3 pracovních dnů 

od doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona). Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který 

rozhodnutí o nepřijetí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného 

kraje (v případě hl. města Prahy Magistrátu hlavního města Prahy) podle § 86 až 88 správního řádu (spolu s 

odvoláním zasílá zejména správní spis a kritéria přijímacího řízení, podle kterých bylo postupováno) v 

souladu s § 16 odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb.; rozhodnutí může být změněno v rámci tzv. autoremedury 

(podle § 87 správního řádu a § 183 odst. 3 školského zákona), nebo bude předán spis se stanoviskem školy a 

s podklady o uskutečněném přijímacím řízení dotčeného uchazeče odvolacímu orgánu nejpozději do 30 dnů 

od doručení odvolání.  

 

Krajský úřad (případně Magistrát hlavního města Prahy) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí 

ředitele střední školy na základě § 183 odst. 4 školského zákona a podle § 89 až 93 správního řádu. 

Vzor odvolání není stanoven, doporučuje se však uvádět minimálně níže uvedené náležitosti: 

• Název školy a její adresa (odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal);  

• Datum; 

• Odvolání proti nepřijetí ke studiu; 

• Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu na (název 

oboru vzdělání a případně kód oboru);  

Pozn. Je možné uvést i důvody, pro které je odvolání podáváno;. 

• Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka; 

• Jméno zákonného zástupce nezletilého žáka; 

• Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno; 

Pozn.: Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce, zletilý uchazeč podává a 

podepisuje odvolání sám. 

Více informací na stránkách: 

https://prijimacky.cermat.cz/ 

https://www.atlasskolstvi.cz/ 
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