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Hlavní změny v organizaci přijímaček ve středních školách
Ve školním roce 2020/2021 nebude u 4letých maturitních oborů povinnou součástí
přijímacího řízení konání jednotné přijímací zkoušky. Jednotná přijímací zkouška může
být nahrazena školní zkouškou, příp. může být zcela zrušena.
o Pokud se jednotná přijímací zkouška nekoná a na škole se bude konat školní přijímací
zkouška, nesmí se tato školní přijímací zkouška konat ve stejných termínech,
které jsou stanoveny pro konání jednotné přijímací zkoušky (tedy 12. 4. a 13. 4.
2021).
o Pokud se na škole koná jak jednotná, tak školní přijímací zkouška (toto může
nastat jak u víceletých gymnázií, tak u čtyřletých oborů) – jsou tyto zkoušky
stanoveny na stejný den.
o Školní přijímací zkouška se může konat také distanční formou – v tomto případě
může být stanovena i na jiný den než jednotná státní přijímací zkouška.
o Ředitel školy může rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky pro čtyřleté obory
v případě, že je zájemců o obor méně než vyhlášený předpokládaný počet
přijímaných uchazečů (zrušit může jak jednotnou, tak školní přijímací zkoušku, příp.
obojí) Ředitel školy tuto informaci zveřejní do 8. března na internetových
stránkách školy, nejpozději však toto může zveřejnit do 19. března 2021.

Všichni žáci mají možnost absolvovat zkoušku ve dvou termínech
o Pokud žák podal přihlášku alespoň na jeden obor, v němž se bude konat jednotná
přijímací zkouška (učiliště – maturitní obor se zkouškou/ maturitní obor se zkouškou –
maturitní obor, kde byla zkouška zrušena), bude mu umožněno absolvovat
jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech i přesto, že zkoušku vykonává
pouze pro jeden obor – bude tedy mít dva pokusy ve dvou dnech a počítat se
mu bude vždy lepší z obou výsledků.

o Ředitel školy, na níž se bude zkouška konat, zasílá žákovi pozvánku k přijímací zkoušce
na oba termíny.

U čtyřletých oborů může ředitel školy rozhodnout o jiném podílu jednotné přijímací
zkoušky na celkovém hodnocení přijímacího řízení, než jaký stanovuje školský zákon –
u běžných oborů je to 60% (zbylá bonifikace zahrnuje známky z vysvědčení, výsledky
z olympiád apod.)
o Informace o těchto poměrech by měla být školou zveřejněna v jednotných kritériích
pro přijímání na webových stránkách dané školy.
o Vysvědčení za 2. pololetí šk. r. 2019/2020 nebude zahrnuto do kritérií pro přijetí ke
studiu na střední škole.

Dochází k navýšení časové dotace pro vykonání testu z českého jazyka (o 10 min.) a
z matematiky (o 15 min.)

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

o Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s
přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, budou mít časový limit pro
konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení.
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