
NOVÁ OPATŘENÍ K  PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ  

(V ZÁVISLOSTI NA VÝVOJI EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE V ČR)  

 Tento výtah je proveden z Opatření obecné povahy MŠMT k přijímacím zkouškám, Č. j.: MŠMT-

43073/2020-3 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA  

 V případě víceletých gymnázií předpokládáme standardní průběh přijímacího řízení, a to jak, co se týče 

termínů pro podání přihlášek, tak konání jednotné přijímací zkoušky a zachování dvou termínů zkoušky. 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY 

 U příjímacího řízení bude hlavní změnou to, že u čtyřletých oborů s maturitou si bude moci ředitel 

školy sám rozhodnout, zda k přijímacímu řízení využije jednotnou přijímací zkoušku či připraví 

přijímací zkoušku školní (pokud k tomu dojde, musí školní přijímací zkouška proběhnout v termínu 

od 12. – 28. 4., aby se nekryla s termínem jednotné přijímací zkoušky) 

 V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných 

uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací 

zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky.  

 Toto rozhodnutí by mělo padnout do 8. března 2021. Informovat o tom musí na internetových 

stránkách školy rovněž do 8. března a zároveň své rozhodnutí musí sdělit všem uchazečům do 19. 

března (telefonicky, e-mailem, doporučeným dopisem). 

 Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení 

zohledněna. Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 

2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem.  

 Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021. 

 Všem uchazečům bude zachován nárok na vykonání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) ve dvou 

termínech. Pokud jedna ze škol JPZ zruší, bude uchazeč JPZ vykonávat ve dvou termínech na stejném 

místě, tedy škole, která JPZ zachovala (první pokus 12. 4., druhý pokus 13. 4. na stejné SŠ). Totéž by 

letos mělo být výjimečně umožněno i uchazečům, kteří si vybrali pouze jednu střední školu 

zakončenou maturitní zkouškou, tedy tu, kde by za standardní situace vykonával JPZ, a druhou bez 

maturitní zkoušky („učňovský obor“). 

Celé znění Opatření obecné povahy MŠMT k přijímacím zkouškám, Č.j.: MŠMT-43073/2020-3 naleznete zde:  

https://koronavirus.edu.cz/files/opatreni-obecne-povahy-prijimaci-rizeni.pdf 
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