Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání účinná od 1. 11. 2018
Základní principy jednotné zkoušky
• Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového
studia a pro sportovní gymnázia.
• V souladu s § 60 odst. 6 školského zákona č. 561/2004 se jednotná zkouška netýká oborů
přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.
• Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy
nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy. (Formuláře tiskopisů přihlášek jsou
ke stažení na www.msmt.cz nebo https://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-sl1404035400.html).
• V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na
každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší
výsledek z jednotných testů.
Poznámka: Uchazeč bude konat jednotnou zkoušku v prvním kole přijímacího řízení na jedné
škole 2x jen v případě, že by na téže škole uplatnil obě přihlášky do různých oborů vzdělání
(případně odborných zaměření podle školního vzdělávacího programu), kde se jednotná zkouška
koná (§ 60 odst. 5 školského zákona).
• Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a
literatura (specifikace https://www.cermat.cz/specifikace-pozadavku-k-jednotnym-testum2018-cesky-jazyk-a-literatura-1404035420.html) a předmětu matematika a její aplikace
(https://www.cermat.cz/specifikace-pozadavku-k-jednotnym-testum-2018-matematika1404035419.html).
o 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
didaktických testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů.
• Termíny konání jednotné zkoušky jsou stanoveny odlišně pro konání zkoušky do víceletých
gymnázií a pro konání zkoušky do čtyřletých oborů vzdělávání.
• V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k
prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl
zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.
• Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při
přijímacím řízení.
o Gymnázia se sportovní přípravou musí stanovit podíl jednotné zkoušky na celkovém
hodnocení uchazeče na minimálně 40 %.
o Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku.

Forma, obsah a rozsah jednotné zkoušky
(1) Písemné testy jednotné zkoušky obsahují uzavřené testové úlohy s nabídkou
odpovědi, otevřené testové úlohy bez nabídky odpovědi, případně široce otevřené úlohy
s hodnocením postupu řešení.
(2) Testy jednotné zkoušky jsou zpracovány v rozsahu
a) učiva stanoveného pro první stupeň základní školy u osmiletých oborů vzdělání,
b) učiva do sedmého ročníku základní školy daného poměrným vzdělávacím obsahem
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání u šestiletých oborů vzdělání,
c) učiva celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání u ostatních
oborů vzdělán
Test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut. Test z matematiky trvá 70 minut.
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. Jakékoli
slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou u zkoušek
zakázané.
Pozvánka k přijímací zkoušce
(1) Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky obsahuje
zejména informace o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího
řízení stanovených ředitelem školy, místu a čase konání přijímací zkoušky ve dvou
termínech, obsahu přijímací zkoušky, označení oboru vzdělání, do kterého bude přijímací
zkouška konána, formě přijímací zkoušky a seznam povolených pomůcek pro její konání.
(2) Pozvánku ke konání jednotné zkoušky nebo talentové zkoušky v prvním kole
přijímacího řízení zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této
zkoušky.
(3) Pozvánka ke konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v náhradním
termínu se zasílá uchazeči nejpozději 7 dní před konáním zkoušky.

Pořadí, v jakém uchazeč uvede na přihlášce školy, má vliv pouze na stanovení místa
konání zkoušek. V žádném případě se nejedná o určení preference jedné školy před
druhou!

Důležité informace na www.cermat.cz
http://www.infoabsolvent.cz
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore
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