
Obsah a forma přijímacích zkoušek 

§ 60b (1) Přijímací zkoušky ověřují předpoklady uchazeče ke vzdělávání. Přijímací 

zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou 

konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna; pro ostatní obory 

vzdělání se konají v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna. Obsah a forma 

přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. 

§ 60b (2) Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český 

jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. 
Způsob zadávání, délku trvání a kritéria hodnocení jednotné zkoušky a podmínky organizace 

jednotné zkoušky stanoví prováděcí právní předpis. 

§ 60b (3) Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení 

výsledků testů zajišťuje Centrum. Na zadání testů jednotné zkoušky jako informaci veřejně 

nepřístupnou se vztahuje obdobně § 80b. Ministerstvo je správcem registru uchazečů o 

vzdělávání v oborech vzdělání se stanovenou jednotnou zkouškou; Centrum je zpracovatelem 

tohoto registru. Registr obsahuje za účelem identifikace uchazeče jeho rodné číslo, a nebylo-li 

rodné číslo přiděleno, jméno, příjmení a datum narození uchazeče. 

§ 60b (4) U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle 

vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení 

podmínek pro konání jednotné zkoušky. 

§ 60b (5) Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze 

vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost 

českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. V 

rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) stanoví ředitel školy způsob hodnocení jednotné 

zkoušky cizinců podle věty první. 

§ 60b (6) Obsah a formu školní přijímací zkoušky stanovuje ředitel školy.“. 

Organizace přijímacích zkoušek 

„§ 60c (1) Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení, a to v termínu, který 

stanoví ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku a který zveřejní způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Každý uchazeč může písemný test ze vzdělávacího oboru 

Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace 

přijímacího řízení konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce 

v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém 

pořadí, nebo ve škole uvedené uchazečem podle § 62 odst. 7 věty druhé. Termíny konání 

jednotné zkoušky se stanoví odlišně jednak pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého 

gymnázia, jednak pro ostatní obory vzdělání s maturitní zkouškou a jejich formy vzdělávání. 

„§ 60c (2) Pokud ředitel školy rozhodl o konání školní přijímací zkoušky, zašle 

uchazečům pozvánku k jejímu konání nejpozději 14 dní před termínem konání této 

zkoušky. 

„§ 60c (3) Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky 

nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji 

měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu. V tomto náhradním termínu koná zkoušku 

i nezletilý uchazeč a uchazeč s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou 

výchovou, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a jeho 



neúčast omluvil písemně nejpozději do 3 dnů řediteli školy zákonný zástupce tohoto 

uchazeče, popřípadě ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo 

ochranné výchovy. Náhradní termín jednotné zkoušky stanoví a zveřejní ministerstvo 

způsobem podle odstavce 1 věty první, náhradní termín školní přijímací zkoušky stanoví 

uchazeči ředitel školy; přijímací zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce 

po termínu konání řádné přijímací zkoušky. Stejný termín pro konání přijímací zkoušky v 

jiném oboru vzdělání nebo jiné škole není důvodem stanovení náhradního termínu konání 

zkoušky. 

„§ 60c (4) Pro první kolo přijímacího řízení na jeden obor vzdělání konané v rámci jedné 

školy nelze školní přijímací zkoušku vykonat ve více různých termínech, ve kterých se 

zkouška koná. 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení 

§ 60d (1) Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle 

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, 

b) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení, 

c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena, 

d) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 

uchazeče. 

§ 60d (2) Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií 

přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru 

vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Uchazeči se do celkového 

hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk 

a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. 

Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč 

hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání, nejpozději do 28. dubna. Další 

hodnocení splnění kritérií stanoví ředitel školy. Ředitel školy může v rámci kritérií pro přijetí 

stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce nebo školní přijímací zkoušce, které musí 

uchazeč dosáhnout jako nezbytné podmínky pro přijetí. 

§ 60d (3) Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví 

ředitel školy jejich pořadí. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než 

kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií 

přijímacího řízení. 

Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí 

§ 60e (1) Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení 

do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam 

přijatých uchazečů. V případě ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2 

pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky podle § 60b odst. 1 a zveřejní seznam 

přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých 

nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy dále zveřejní 

výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě. 



§ 60e (2) Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole 

přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a 

nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů 

odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna. 

§ 60e (3) Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího 

řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. 

Další kola přijímacího řízení 

§ 60f (1) Ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola 

přijímacího řízení, přičemž postupuje obdobně jako v prvním kole, s výjimkou povinnosti 

stanovit dva termíny školní přijímací zkoušky. 

§ 60f (2) V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení může ředitel školy zohlednit 

výsledky jednotné zkoušky; současně určí náhradní způsob hodnocení v případě uchazečů, 

kteří jednotnou zkoušku nekonali. 

§ 60f (3) Školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola 

přijímacího řízení. Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči 

nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky. 

§ 60f (4) Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně 

krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání. 

Krajský úřad neprodleně zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v 

jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a to způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. 

 


