
Konání jednotné přijímací zkoušky 
Opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které umožňuje řediteli 
školy rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do čtyřletých 
oborů vzdělání a oborů nástavbového studia, upravuje pro školní rok 2020/2021 také pravidlo pro 
možnost konání jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech. 

Čtyřleté obory vzdělání 

Podá-li uchazeč přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekoná, a 
zároveň podá alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací 
zkouška koná, nebo podá pouze jednu přihlášku do čtyřletého oboru vzdělání nebo oboru 
nástavbového studia, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, bude uchazeč konat 
jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech, a to na škole, ve které se jednotná přijímací 
zkouška v rámci přijímacího řízení koná (tj. uchazeč koná zkoušku dvakrát na stejné škole). 
Uchazeč od této školy obdrží pozvánku ke zkoušce na oba termíny. 

Osmiletá gymnázia 

Výše uvedená výjimečná úprava neplatí pro obory osmiletých gymnázií. V případě těchto oborů 
se uplatňuje standardní pravidlo, že uchazeči vzniká nárok konat jednotnou přijímací zkoušku ve 
dvou termínech, pokud podá dvě přihlášky ke vzdělávání. Podá-li uchazeč pouze jednu přihlášku, 
může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou. 

Termíny konání 
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  
3. května 
2021 

4. května 
2021 

2. června 
2021 

3. června 
2021 

OSMILETÁ 
GYMNÁZIA 

5. května 
2021 

6. května 
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. 

 

Na základě opatření obecné povahy MŠMT ze dne 15. února 2021 dochází i pro letošní školní rok k 

navýšení času pro konání didaktických testů (o 10 minut u českého jazyka a literatury a o 15 minut u 

matematiky) Písemný test z českého jazyka a literatury tak trvá 70 minut, test z matematiky 

pak 85 minut. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či 

druhého termínu příslušného testu. 



DIDAKTICKÝ TEST 
VYMEZENÝ 

ČAS 
POVOLENÉ POMŮCKY 

Český jazyk a 

literatura 
70 minut Modře či černě píšící propisovací tužka 

Matematika 85 minut 
Modře či černě píšící propisovací tužka, obyčejná tužka a 

rýsovací potřeby 

 


