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https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019 
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 %). 

Obsah a podoba jednotných testů 
Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou didaktických testů: z předmětu český jazyk a 
literatura a z předmětu matematika a její aplikace. Jednotné přijímací testy neobsahují  nic, co 
by bylo nad rámec RVP ZV pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by 
proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy. Specifikace požadavků k jednotlivým 
testům jsou k dispozici v sekci Specifikace požadavků. 

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 
didaktických 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. 
Jakékoli slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou u 
zkoušek zakázané. 

Didaktický test z ČJL trvá 60 minut, z matematiky 70 minut. Uchazeči se speciálními 
vzdělávacími potřebami mají mít časový limit pro konání testů prodloužen. Více informací k 
úpravám podmínek zkoušky naleznete v sekci Úpravy podmínek přijímacího řízení. 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019
https://prijimacky.cermat.cz/menu/specifikace-pozadavku-k-jpz
https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni


Pro získání představy o formální podobě didaktických testů a úloh je možné využít testy z 
minulých let, které naleznete pod záložkou Testová zadání k procvičování. 

Termín a místo konání jednotných testů 
Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek jsou stanoveny odlišně pro konání zkoušky do 
víceletých gymnázií a pro konání zkoušky do čtyřletých oborů vzdělávání. 

Konkrétní termíny jsou stanoveny Sdělením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  [PDF, 
325 kB]. 

TERMÍN KONÁNÍ 
ČTYŘLETÉ OBORY A 
NÁSTAVBY 

ŠESTILETÁ  A OSMILETÁ 
GYMNÁZIA 

1. řádný termín 14. dubna 2020 16. dubna 2020 

2. řádný termín 15. dubna 2020 17. dubna 2020 

1. náhradní termín 13. května 2020 13. května 2020 

2. náhradní termín 14. května 2020 14. května 2020 

Samotný čas konání jednotných testů bude stanoven tzv. jednotným zkušební schématem, které 
vyhlásí Ministe 

Zdroje informací 
Centrum upozorňuje, že neručí za věcnou ani formální správnost informačních materiálů a 
různých podpůrných aktivit, včetně různých přípravných testů, jiných, převážně soukromých 
subjektů. Společně s informacemi z tohoto webu proto prosím získávejte relevantní informace z 
oficiálních informačních zdrojů: 

 webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

 facebookový profil Jednotné přijímačky 

 informační linka Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání 

Nejen pro potřeby výchovných poradců ze základních škol nabízí Centrum ve spolupráci s 
Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) možnost absolvovat bezplatný online kurz, 
zaměřený na organizaci přijímacího řízení, zejména pak jednotných přijímacích zkoušek a 
procesu podávání přihlášek na SŠ. Bližší informace ke kurzu naleznete na oficiálních 
stránkách NIDV. 

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/testova-zadani-k-procvicovani
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2020/Sdeleni_MSMT_terminy_JPZ.pdf
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
https://www.facebook.com/jednotneprijimacky/?fref=ts
https://prijimacky.cermat.cz/kontakty
https://www.nidv.cz/


 Specifikace požadavků k didaktickému testu z českého jazyka a literatury – celek  [PDF, 

610 kB] 

 Specifikace požadavků k didaktickému testu z matematiky – celek [PDF, 432 kB] 

Specifikace požadavků pro čtyřleté, šestileté a osmileté obory vzdělání naleznete v jednotlivých 
záložkách této sekce. 

Specifikace požadavků k jednotné přijímací 

zkoušce – čtyřleté obory a obory nástavbového 

studia 

 Specifikace požadavků k didaktickému testu z českého jazyka a literatury – čtyřleté obory 

vzdělání (a nástavbová studia) [PDF, 244 kB] 

 Specifikace požadavků k didaktickému testu z matematiky – čtyřleté obory (a nástavbová 

studia) [PDF, 143 kB] 

Specifikace požadavků k jednotné přijímací 

zkoušce – osmiletá gymnázia 

 Specifikace požadavků k didaktickému testu z českého jazyka a literatury – osmiletá 

gymnázia [PDF, 490 kB] 

 Specifikace požadavků k didaktickému testu z matematiky – osmiletá gymnázia [PDF, 

135 kB] 

Úpravy podmínek přijímacího řízení 
Na úpravy podmínek přijímací řízení mají nárok: 

 Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Uchazeči vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí 

Úpravy podmínek uchazečů při přijímacím řízení upravují následující právní předpisy: 

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jíném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném od 15. 2. 2019 [PDF, 628 kB] 

 Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění účinném 

od 1. 11. 2018 [PDF, 238 kB] 

 Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2019 [PDF, 2,3 MB] 

 Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2020  [PDF, 2,63 MB] 

 

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/specifikace-pozadavku/JP17_Specifikace_pozadavku_CJL.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/specifikace-pozadavku/JP17_Specifikace_pozadavku_MA.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/specifikace-pozadavku/JP17_Specifikace_pozadavku_CJL-ctyrlete-obory.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/specifikace-pozadavku/JP17_Specifikace_pozadavku_CJL-ctyrlete-obory.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/specifikace-pozadavku/JP17_Specifikace_pozadavku_MA-ctyrlete-obory.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/specifikace-pozadavku/JP17_Specifikace_pozadavku_MA-ctyrlete-obory.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/specifikace-pozadavku/JP17_Specifikace_pozadavku_CJL-osmileta-GYM.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/specifikace-pozadavku/JP17_Specifikace_pozadavku_CJL-osmileta-GYM.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/specifikace-pozadavku/JP17_Specifikace_pozadavku_MA-osmileta-GYM.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni/uchazeci-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami
https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni/uchazeci-vzdelavajici-se-dlouhodobe-v-zahranici
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/skolsky_zakon_k_15_2_2019.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/skolsky_zakon_k_15_2_2019.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/vyhlaska_353_platne_zneni_01-11-2018.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/vyhlaska_353_platne_zneni_01-11-2018.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/uprava-podminek/27-2016-1.11.2018-1.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/uprava-podminek/27-2016-1.11.2018-1.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/uprava-podminek/vyhlaska_27_2016_k_1_1_2020.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/uprava-podminek/vyhlaska_27_2016_k_1_1_2020.pdf

