
Upřesnění informací k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2020/21 dle 

opatření MŠMT zveřejněném dne 5. 1. 2021, s účinností od 5. 1. 2021 

Vážení rodiče, milí žáci, 

následující informace upřesňují podmínky, za kterých se bude konat přijímací řízení na SŠ. Co není 

obsahem tohoto sdělení, zůstává v platnosti, pokud nedojde k dalšímu nepříznivému 

vývoji  epidemiologické situace a následným úpravám. Níže uvedené změny se vztahují pouze na 

přijímací řízení v letošním školním roce. 

1. U maturitních oborů s konáním jednotné přijímací zkoušky (dále jen JZ) může ředitel SŠ 

stanovit, že ve šk. roce 2020/21 se JZ nekoná. Tato informace o nekonání JZ musí být 

součástí jednotných kritérií přijímání pro první kolo př. řízení. Pokud se JZ nekoná, koná se 

vždy školní přijímací zkouška. Tato školní přijímací zkouška konaná BEZ JZ se NESMÍ konat 

v termínech, které jsou stanoveny pro JZ.   

2. Pokud je součástí př. řízení na školní rok 2021/22 do nižšího stupně víceletého gymnázia 

nebo do čtyřletého oboru s maturitní zkouškou ZÁROVEŇ JZ a školní přijímací zkouška, 

stanoví ředitel školy termíny obou zkoušek na tejný den. Školní přijímací zkouška se může 

konat i distančním způsobem, pak se obě zkoušky konají v různé dny.  

3. Ředitel SŠ může stanovit, že v př. řízení ve šk. roce 2020/21 se na celkovém hodnocení 

splnění kritérií přijímacího řízení do maturitních oborů JZ podílí JINÝM (menším) poměrem, 

než stanovuje § 60d, odst. 2 ŠZ. Informace o tomto poměru musí být součástí jednotných 

kritérií přijímání pro první kolo př. řízení.  

4. Pokud je součástí př. řízení do maturitních oborů konání JZ nebo jí nahrazující školní přijímací 

zkoušky, může ředitel SŠ za určitých okolností rozhodnout o jejím NEKONÁNÍ, a to 

následovně: 

a) tuto možnost výslovně uvede v jednotných kritériích přijímání pro první kolo př. řízení 

a zároveň 

b) počet přijatých přihlášek je menší nebo roven ředitelem deklarovanému počtu 

přijímaných žáků do daného oboru vzdělání. 

5. V případě nekonání JZ nebo školní přijímací zkoušky zveřejní ředitel SŠ tuto informaci na 

webových stránkách školy a bezodkladně, nejpozději do 19. března 2021 ji sdělí uchazečům 

o studium. (pozn. Pokud se na škole má konat JZ i školní přijímací zkouška a ředitel školy 

rozhodne o nekonání zkoušky, nekoná se žádná z nich.) 

6. Pokud CERMAT obdrží údaje o uchazeči pouze z jedné SŠ, pak informuje do 15. března 2021 

ředitele této školy, že uchazeč bude konat JZ v obou termínech na této škole. 

7. Pokud uchazeč podal jednu přihlášku do oboru, kde se JZ nekoná, a zároveň podal druhou 

přihlášku na obor, kde se JZ koná, koná uchazeč JZ dvakrát ve škole, kterou uvedl na 

přihlášce a ve které se JZ koná. Ředitel této školy pošle uchazeči pozvánku k JZ na OBA 

termíny. I nadále se započítává vždy lepší výsledek jak z ČJ, tak z M. 

8. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů do čtyřletých maturitních oborů nejdříve  

28. dubna 2021.  

9. Z odůvodnění opatření MŠMT dále vyplývá, že se nadále na celkovém hodnocení př. řízení  

u maturitních oborů kromě výsledků JZ nebo školní přijímací zkoušky podílí i vysvědčení ze 

ZŠ. 



10. Pro uchazeče o studium v osmiletých oborech gymnázia platí, že konají povinně JZ Cermat. 

Termíny JZ zůstávají stejné  - 12. a 13. dubna 2021. 

11. V platnosti nadále zůstává lhůta odevzdání přihlášek do 1. března 2021 a odevzdání ZL – do 

10 pracovních dnů. 

12. Celé znění tohoto opatření najdete na webu MŠMT. 

Vážení rodiče, věřím, že Vám tyto aktuální informace pomohou. Žákům vše vysvětlím po jejich 

návratu do školy. Nadále mě můžete kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo přes Školu online. 

Vzhledem k tomu, že změny v přijímacím řízení přinášejí velké množství různých možných kombinací 

a zejména proto, že se posilují kompetence ředitelů středních škol v rozhodování konat, či nekonat 

zkoušky a také si stanovit termín školní přijímací zkoušky, Vás proto naléhavě žádám, abyste si 

konání zkoušek a jejich termíny ověřili na webech SŠ a vyplňování přihlášek věnovali zvýšenou 

pozornost.  

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci. 

Mgr. R. Černá 


