
Jednotné přijímací zkoušky 

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 proběhne 

nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve 

středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví 

MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze 

změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška 

proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška - z písemného testu z českého 

jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. 

Jeden termín jednotných přijímacích zkoušek byl zvolen proto, aby se zamezilo 

hromadnému přesunu cca 100 tisíc uchazečů na střední školy uvedené v přihlášce 

na druhém místě v rámci celé České republiky. Zároveň se tak zkrátí a zrychlí 

harmonogram přijímacího řízení. 

Využití známek na vysvědčení ze ZŠ jako jediného kritéria pro přijetí na střední školy 

není možné u oborů, kde je velký převis uchazečů, například u gymnázií. Distanční 

kritéria neumožňují spravedlivě mezi uchazeči vybrat. V některých situacích by pak 

musel rozhodovat los. 

V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola 

nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím 

režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle 

rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek ale mohou přijatí žáci odevzdat až poté, co 

se uskuteční přijímací zkoušky na ostatních školách podle termínů 

stanovených ministerstvem. 

Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně 

hlásil, pokud se tam koná také jednotná zkouška. Výsledek pro vyhodnocení 

přijímacího řízení tedy využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná. 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení 

procesu přijímání. Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle 

správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná 

tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového 

rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný 

zápisový lístek. 
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