
Aktuální informace k úpravě termínů a časové dotace 
jednotné přijímací zkoušky 

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 A 
NÁSTAVBOVÁ STUDIA 

3. května 
2021 

4. května 2021 

2. června 2021 3. června 2021 

ŠESTILETÁ A 
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. 

Školní přijímací zkouška 

Pokud je součástí přijímacího řízení zároveň jednotná přijímací zkouška a školní přijímací 
zkouška, ředitel školy stanoví termín školní přijímací zkoušky na stejný den, kdy se koná jednotná 
přijímací zkouška. V případě, že školní přijímací zkouška bude konat distančním způsobem, 
může stanovit odlišný termín konání. 

V případě, že se jednotná přijímací zkouška z rozhodnutí ředitele školy v daném oboru nekoná, 
škola organizuje vždy školní přijímací zkoušku. V tomto případě se školní přijímací zkouška 
nesmí konat v termínech, které jsou stanoveny pro jednotnou přijímací zkoušku. 

Obsah a podoba testů 
Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a 
literatury a matematiky. Testy neobsahují nic nad rámec Rámcového vzdělávacího programu 
pro základní vzdělávání pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by 
proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy. Specifikace požadavků k jednotlivým 
testům jsou k dispozici v sekci Specifikace požadavků. 

Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro 
šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů 
v písemných testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice 
úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy v rámci kritérií pro 
přijetí. 

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka 
(nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U 
zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-
fyzikální tabulky. 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/specifikace-pozadavku-k-jpz


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 

 


