JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
Informace pro základní školy
Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na
dva maturitní obory v rámci jedné střední školy.
Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku na školu s maturitním oborem, koná jednotnou zkoušku pouze
jednou. Stejně tak koná jednotnou zkoušku jednou, pokud podá jednu z přihlášek na školu, kde se jednotná
zkouška nekoná (nematuritní obory apod.).
V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku jednou na každé
přihlášené škole nebo do každého přihlášeného oboru vzdělání, přičemž pro rozhodnutí o přijetí se
využije lepší výsledek z jednotného testu z matematiky a českého jazyka.
Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a
předmětu matematika a její aplikace.
Varianty testů jsou různé pro čtyřleté a nástavbové obory vzdělání, pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá
gymnázia.
Termíny konání jednotné zkoušky v 1. a 2. termínu jsou stanoveny odlišně pro konání zkoušky do víceletých
gymnázií a pro konání zkoušky do čtyřletých oborů vzdělání.
V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k řádnému termínu
jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v
náhradním termínu.
Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.
Gymnázia se sportovní přípravou musí stanovit podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení uchazeče na
minimálně 40 %.
Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami upraví ředitel školy, na které se jednotná zkouška koná,
podmínky v příjímacím řízení podle platného doporučení školského poradenského zařízení.
Ve spolupráci s Centrem ředitel školy zajistí formální úpravu zkušební dokumentace pro uchazeče, u nichž z
doporučení školského poradenského zařízení vyplývá požadavek na zvětšení písma nebo u nichž je doporučeno
pro uzpůsobení podmínek zkoušky využití počítače, případně z doporučení vyplývá požadavek na zadání
jednotných testů v Braillově písmu. Více podrobností v dokumentu Informace MŠMT k podpůrným opatřením při
přijímacím řízení

FÁZE ORGANIZACE JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

1) Kritéria pro přijetí na střední školu Ředitel střední školy stanoví nejpozději do 31. ledna pro první kolo
přijímacího řízení a nejpozději k datu vyhlášení případných dalších kol přijímacího řízení: jednotná kritéria
přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění, předpokládaný počet
přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání a zároveň může stanovit školní přijímací zkoušku,
přičemž stanoví pro první kolo přijímacího řízení dva termíny konání zkoušky, jednotná kritéria a předpokládané
počty přijímaných uchazečů pro přijímání ke vzdělávání v různých zaměřeních školního vzdělávacího programu.
2) Přihlašování ke studiu na střední škole
Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí. Do přihlášky uchazeč uvede název a adresu školy
a kód a název oboru vzdělání. Vyplněnou přihlášku uchazeč okopíruje a obě identická vyhotovení uchazeč a
zákonný zástupce podepíší. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle uchazeč školám uvedeným v přihlášce.
Uchazeč koná jednotné testy takto: v 1. termínu ve škole uvedené v 1. pořadí na přihlášce, v 2. termínu ve
škole uvedené v 2. pořadí na přihlášce.
Z toho důvodu upozorňujeme, že nelze na přihláškách zaměňovat pořadí škol!
Na přihlášce bude uveden souhlas uchazeče se zpracováním údajů Centrem.
Uchazeči jsou povinni předat správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu na střední škole
nejpozději do 1. března školního roku, ve kterém se přijímací zkouška koná.
Dodržení termínu pro odevzdání správně vyplněné přihlášky řediteli školy je zásadní a při nedodržení termínu a
chybném vyplnění náležitostí přihlášky nemusí ředitel střední školy přihlášku uchazeče v rámci 1. kola přijímacího
řízení akceptovat. Proto doporučujeme apelovat na Vaše žáky a jejich rodiče, aby nenechávali podání přihlášky
na poslední chvíli a řídili se pokyny pro vyplnění přihlášky uvedenými na stránkách Centra pro zjišťování výsledků
vzdělávání a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Formuláře přihlášek ke střednímu vzdělávání jsou ke stažení na těchto odkazech: ww.cermat.cz www.msmt.cz
3) Konání jednotných testů
Ředitel školy zašle uchazečům pozvánku k vykonání jednotné zkoušky v řádném termínu nejpozději 14
dnů před termínem této zkoušky. Pro náhradní termín pak ředitel školy zašle pozvánku uchazečům
nejpozději do 7 dnů před termínem určeným pro jeho konání.
Termíny pro konání jednotných přijímacích zkoušek stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vždy
nejpozději do 30. září školního roku, ve kterém se přijímací zkouška koná.

