
Termín a místo konání jednotné přijímací zkoušky 

Pokud uchazeč podal pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky do oborů vzdělání s 
maturitní zkouškou (popř. dvou odborných zaměření ŠVP téhož oboru v rámci jedné školy), 
koná jednotnou přijímací zkoušku dvakrát. V 1. řádném termínu na škole, kterou uvedl na 
přihlášce na prvním místě, ve druhém řádném termínu na škole, kterou uvedl jako druhou v 
pořadí. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací 
zkoušky ve školním roce 2020/2021 na následující období. 

TYP OBORU  
1. ŘÁDNÝ 
TERMÍN  

2. ŘÁDNÝ 
TERMÍN 

1. 
NÁHRADNÍ 
TERMÍN  

2. 
NÁHRADNÍ 
TERMÍN 

ČTYŘLETÉ 
OBORY A 
NÁSTAVBOVÁ 
STUDIA 

12. 
dubna 2021 

13. dubna 
2021 

12. května 
2021 

13. května 
2021 

ŠESTILETÁ A 
OSMILETÁ 
GYMNÁZIA 

14. dubna 
2021 

15. dubna 
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. 

Obsah a podoba testů 

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a 
literatury a z matematiky. Testy neobsahují nic nad rámec RVP ZV pro jednotlivé ročníky 
vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva 
základní školy.  

Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro 
šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů 
v písemných testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice 
úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy v rámci 
kritérií pro přijetí. 

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka 
(nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací 
potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či 
matematicko-fyzikální tabulky. 

Písemný test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky 
pak 70 minut. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z 
prvního či druhého termínu příslušného testu. 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou 
doporučení školského poradenského zařízení, budou mít časový limit pro konání testů 
prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení.  


