
Základní informace k jednotné přijímací zkoušce

V návaznosti  na  vyhlášení  zákona  č.  135/2020  Sb.,  o  zvláštních  pravidlech  pro  přijímaní  k  některým
druhům vzdělávání  a k  jejich ukončování  ve školním roce 2019/2020,  ve znění  pozdějších předpisů,  se
některá pravidla pro přijímání ke vzdělávání ve střední škole upravují dle ustanovení tohoto zákona. 

Jednotná přijímací zkouška se koná ve školním roce 2019/2020 pouze v jednom termínu. 

TYP OBORU ŘÁDNÝ TERMÍN NÁHRADNÍ TERMÍN 

ČTYŘLETÉ OBORY A NÁSTAVBOVÁ STUDIA 8. června 2020 23. června 2020

ŠESTILETÁ A OSMILETÁ GYMNÁZIA 9. června 2020 23. června 2020

Navíc bude navýšený čas pro složení zkoušky, a to v případě matematiky o 15 minut (žáci ji tedy budou
psát celkově 85 minut) a v případě češtiny o 10 minut (tedy celkově 70 minut).

Mění se doba pro odevzdání zápisového lístku na SŠ, neplatí původních 10 pracovních dnů, 
ale 5 pracovních dnů po zveřejnění rozhodnutí o přijetí na danou SŠ.
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. 

Zpřístupnění hodnocení jednotné přijímací zkoušky
Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních
dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky, tj. do 16. června 2020 pro čtyřleté obory
vzdělání a nástavbová studia a do 17. června 2020 pro víceletá gymnázia. 
V případě náhradního termínu ředitel školy postupuje obdobně a ukončí hodnocení přijímacího řízení  do 4
kalendářních dnů po dni konání náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky, tj. 27. června 2020. 

Podání žádosti o nové rozhodnutí
Přestože uchazeč nemůže podle speciálního zákona č. 135/2020 Sb. podat žádost o odvolání, ředitel školy
může dodatečně rozhodnout o přijetí uchazeče na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí podle § 101
písm. b správního řádu. 

Podrobnou metodiku k přijímacímu řízení pro letošní školní rok naleznete zde:
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/Pravni-predpisy/
Metodika_zvlastni_pravidla_JPZ_FIN.pdf 

Průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky
Souhrn nejdůležitějších informací, které je dobré znát ještě před konáním zkoušky, naleznete v Průvodci
přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky, viz níže.

Verze pro čtyřleté obory vzdělání, nástavbová studia a šestiletá gymnázia: 
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2020/Pruvodce/
Pruvodce_konani_JPZ_7_9_final.pdf 

Verze pro osmiletá gymnázia: 
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2020/Pruvodce/
Pruvodce_konani_JPZ_5_final.pdf     

Ministerstvo připravilo také projekt Přijímačky bez obav – příprava na JPZ: 
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/prijimacky-bez-obav 

Výše uvedené informace se mění v závislosti na aktuálních informacích zveřejněných MŠMT ČR, proto 
doporučujeme sledovat web MŠMT ČR http://www.msmt.cz/
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