
 
 

 

 

 

 

 

Důležité informace – přijímací řízení 
na SŠ – jednotná zkouška 2020 
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1) Povinná „jednotná zkouška": 
 

povinná jednotná zkouška v přijímacím řízení pro maturitní obor 79-41-K/81 
Gymnázium (osmileté) zahrnuje centrálně zadávané didaktické testy z předmětů 
český jazyk a literatura (ČJL) a matematika a její aplikace (MAT) zhotovené 

společností CERMAT. 
 

termíny konání jednotné zkoušky jsou stanoveny centrálně: 
 

pro osmiletá gymnázia jsou stanoveny v prvním kole dva rovnocenné termíny: 
 

16. a 17. 4. 2020 
 

didaktický test z ČJL trvá 60 minut 
 

didaktický test z MAT trvá 70 minut 
 

v průběhu jednotné zkoušky mohou uchazeči používat pouze povolené pomůcky 
stanovené CERMATEM (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání):  

 
hodnocení jednotné zkoušky bude probíhat centrálně. 

 
 

 

2) Přihlášky k přijímacímu řízení: 
 

uchazeč o studium na osmiletém gymnáziu může podat přihlášku ke studiu až na 2 
gymnázia; 

součástí přihlášky může být i doporučení školského poradenského zařízení 
obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o 
uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami (viz kap 5 Úpravy podmínek 

přijímacího řízení): 
 
termín předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání bez talentové zkoušky pro 

1. kolo přijímacího řízení je sjednocen nově  
 

do 2. března 2020!!! (=nejzazší termín)  

přihlášky se předkládají řediteli střední školy, do které se uchazeč hlásí, 
osobně nebo poštou – doporučeným dopisem. 

 
Tiskopisy přihlášek na SŠ zde: Denní forma vzdělávání – s růžovým podtiskem 

 
 
 
 
 
 

https://dokumenty.cermat.cz/Sdilene%20dokumenty/P%C5%98IJ%C3%8DMAC%C3%8D%20%C5%98%C3%8DZEN%C3%8D/Jednotn%C3%A1%20zkou%C5%A1ka%202018/Tiskopisy%20p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ek%202018/Prihlaska_SS_2018_denni_edit.pdf


 3) Uchazeč a jednotná zkouška:  

 
v 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou 

zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole jednou), 
přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek. 

 

4) Náhradní termín jednotné zkoušky: 

pokud se uchazeč v 1. kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k 1. či 
2. termínu jednotné zkoušky a do 3 dnů se řádně omluví řediteli školy, na které měl 

zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu; 

náhradní termíny jednotné zkoušky jsou stanoveny centrálně, 

1. termín 13. května 2020 
2. termín 14. května 2020 
 

5) Úpravy podmínek přijímacího řízení: 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami 
  

Mezi uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami se řadí především 
uchazeči se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, s poruchami učení 

nebo chování, chronicky nemocní uchazeči s cílenou medikací ovlivňující 
jejich schopnosti, uchazeči s poruchami autistického spektra atp. 

  
Uchazeč má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce 

na SŠ doloží doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ). Vzor 
doporučení stanovuje vyhláška č. 353/2016 Sb., formulář je ke 

stažení zde.  Hlásí-li se uchazeč na více středních škol, musí ke každé 
přihlášce vždy přiložit identické doporučení ŠPZ! 

 
Úprava podmínek přijímacího řízení vč. podmínek pro konání JPZ je 

plně v kompetenci ředitele příslušné střední školy. 
 

Mezi možné úpravy podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky patří: 
(zde k nahlédnutí) 

·         navýšení časového limitu; 
·         kompenzační pomůcky; 

·         úprava učebny a zkušebního místa; 
·         využití služeb podporující osoby; 

·         možnost alternativního zápisu odpovědí; 
·         úprava zkušební dokumentace. 

https://dokumenty.cermat.cz/Sdilene%20dokumenty/P%C5%98IJ%C3%8DMAC%C3%8D%20%C5%98%C3%8DZEN%C3%8D/2019/Formul%C3%A1%C5%99_doporu%C4%8Den%C3%AD_k_p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%ADmu_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_na_S%C5%A0.PDF
https://www.cermat.cz/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni-1404035566.html#_Nav%C3%BD%C5%A1en%C3%AD_%C4%8Dasov%C3%A9ho_limitu
https://www.cermat.cz/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni-1404035566.html#_Kompenza%C4%8Dn%C3%AD_pom%C5%AFcky
https://www.cermat.cz/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni-1404035566.html#_%C3%9Aprava_u%C4%8Debny_a
https://www.cermat.cz/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni-1404035566.html#_Vyu%C5%BEit%C3%AD_slu%C5%BEeb_podporuj%C3%ADc%C3%AD
https://www.cermat.cz/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni-1404035566.html#_Mo%C5%BEnost_alternativn%C3%ADho_z%C3%A1pisu
https://www.cermat.cz/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni-1404035566.html#_%C3%9Aprava_zku%C5%A1ebn%C3%AD_dokumentace

