
Přijímací řízení ke vzdělávání v maturitních oborech pro školní rok 

2021/2022 (mimořádná opatření) 

 

• Ředitel školy bude mít kompetenci rozhodnout o tom, zda v rámci přijímacího 

řízení uplatní nebo neuplatní jednotnou přijímací zkoušku (dále JPZ). 

• JPZ připravená státem zůstává zachována jako nabídka pro všechny střední 

školy, včetně veškeré s tím spojené logistické podpory.  

• Jsou zachovány dva termíny konání JPZ pro uchazeče, který se uchází o 

přijetí ke vzdělávání ve střední škole, v níž je stanovena JPZ jako 

součást přijímacího řízení.  

• Ředitel školy má kompetenci rozhodnout o tom, zda se bude JPZ či školní 

přijímací zkouška konat v případě, kdy počet podaných přihlášek nepřevýší 

předpokládaný počet přijímaných uchazečů.  

• Střední škola může rozšířit okruh vysvědčení, která budou zohledněna v 

kritériích přijímacího řízení na danou střední školu.  

Model přijímacího řízení ke vzdělávání v čtyřletých oborech vzdělání 

s maturitní zkouškou  

MŠMT vzhledem ke všem nyní známým skutečnostem nebude trvat na povinném 

zahrnutí JPZ do kritérií přijímacího řízení u všech oborů vzdělání s maturitní 

zkouškou. Umožňuje se každé střední škole zcela nahradit v kritériích pro přijetí 

konání JPZ školní přijímací zkouškou, v rámci níž střední škola osvědčí předpoklady 

uchazečů ke vzdělávání v dané škole a daném oboru vzdělání. Umožňuje se každé 

střední škole po obdržení přihlášek ke vzdělávání rozhodnout o nekonání JPZ či 

školní přijímací zkoušky v situaci, kdy počet podaných přihlášek nepřevyšuje 

předpokládaný počet přijímaných uchazečů, pokud si ředitel školy toto rozhodnutí v 

kritériích pro přijetí zveřejněných do 31. ledna 2021 výslovně vyhradí. 

Konkrétně to znamená následující:  

• Ředitel školy vyhlásí ve standardním termínu do 31. ledna 2021 kritéria pro první 

kolo přijímacího řízení způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

• Součástí vyhlášených kritérií přijímacího řízení bude informace:  

a) o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a 

forem vzdělávání, 

b) o tom, zda bude v rámci přijímacího řízení na danou střední školu využita JPZ 

nebo školní přijímací zkouška (či kombinace obou), včetně možnosti následného 

rozhodnutí o nekonání JPZ nebo školní přijímací zkoušky v termínu do 8. března 

2021 v případě, že počet podaných přihlášek ke vzdělávání v daném oboru vzdělání 

a formě vzdělávání bude nižší či roven předpokládanému počtu přijímaných 

uchazečů. 

c) v případě, že bude součástí přijímacího řízení JPZ: 

a. v jakém poměru bude započítána ve vztahu k dalším kritériím příjímacího 

řízení,  

b. zda si ředitel školy vyhrazuje možnost rozhodnout v termínu do 8. března 

2021 o jejím nekonání v případě, že počet podaných přihlášek ke vzdělávání v 



daném oboru vzdělání a formě vzdělávání bude nižší či roven 

předpokládanému počtu přijímaných uchazečů. 

 

d) v případě, že bude součástí přijímacího řízení školní přijímací zkouška:  

a. v ověření jakých schopností a vědomostí dle RVP pro základní vzdělávání 

bude spočívat a v jaké formě se bude konat,  

b. v jakém termínu se bude konat a v jakém poměru bude započítána ve 

vztahu k dalším kritériím přijímacího řízení,  

c. zda si ředitel školy vyhrazuje možnost rozhodnout v termínu do 8. března 

2021 o jejím nekonání v případě, že počet podaných přihlášek ke vzdělávání v 

daném oboru vzdělání a formě vzdělávání bude nižší či roven 

předpokládanému počtu přijímaných uchazečů.  

e) o tom, která vysvědčení mají být součástí přihlášky ke střednímu vzdělávání s 

důrazem na ty, která jsou nad standardní rámec stanovený legislativou, a jakým 

způsobem budou hodnocena; vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 

v rámci kritérií nemůže být zohledněno;  

f) vymezení dalších kritérií, která osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 

uchazeče a jejich váhu v rámci celkových kritérií. 

 

Nejzazší termín pro podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení je 

zachován na 1. března 2021. 

Pokud ředitel školy v souladu s vyhlášenými kritérii přijímacího řízení rozhodne (v 

případě, že počet podaných přihlášek je nižší nebo roven předpokládanému počtu 

přijímaných uchazečů v daném oboru vzdělání a formě vzdělávání) o tom, že JPZ či 

školní přijímací zkouška (popřípadě obě části) nebude konána, musí o této 

skutečnosti informovat do 8. března 2021 na internetových stránkách školy a do 19. 

března 2021 tuto skutečnost sdělí uchazečům. 

 

• Je zachován princip, že každý uchazeč má právo konat JPZ dvakrát v prvním 

stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém 

stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.  

Pokud má uchazeč na přihlášce uvedenu školu, která JPZ nekoná (buď z důvodu 

konání pouze školní přijímací zkoušky nebo z důvodu nekonání přijímací zkoušky 

vůbec), koná uchazeč JPZ v obou termínech na té škole uvedené v přihlášce, která 

JPZ koná. Informaci o místu a čase konání JPZ i školní přijímací zkoušky získá 

uchazeč z pozvánky zaslané ředitelem školy nejpozději 14 dní před konáním této 

zkoušky. Ředitelé škol předají standardním způsobem informace o přihlášených k 

JPZ CZVV (Cermat). Získá-li CZVV informace o uchazeči pouze z jedné školy, 

informuje do 15. března 2021 ředitele této školy o tom, že uchazeč koná JPZ dvakrát 

na této škole.  

• Ředitel školy ukončí hodnocení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 28. 

dubna 2021 a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče CZVV, tj. 30. 

dubna 2021. 

 

 

 


