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Přijímací řízení ke vzdělávání v maturitních oborech 

vzdělání pro školní rok 2021/2022  

 

Níže uvedený materiál představuje podobu přijímacího řízení ke vzdělávání v maturitních 

oborech vzdělání pro školní rok 2021/2022. 

Materiál je zpracován v návaznosti na § 184a školského zákona, podle kterého Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy určilo opatřením obecné povahy odlišný způsob a podmínky 

přijímání ke vzdělávání v důsledku situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo 

studentů ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo 

z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení 

karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Cíle: 

• Zvýšit předpoklad realizace přijímacího řízení ve standardních termínech a zároveň 

snížit či rozložit epidemiologické riziko spojené s konáním jednotné přijímací zkoušky 

(JPZ) v rámci přijímacího řízení spojeného s významnou mobilitou uchazečů a jejich 

doprovodu ve shodný časový úsek, a  

• reflektovat ztížené a odlišné podmínky pro vzdělávání ve druhém pololetí školního 

roku 2019/2020 a v prvním pololetí školního roku 2020/2021. 

Základní principy: 

• Tato podoba přijímacího řízení bude využita pouze pro školní rok 2021/2022. 

• Jsou zachovány všechny parametry přijímacího řízení, které nejsou současnou 

mimořádnou situací dotčeny. 

• Ředitel školy bude mít kompetenci rozhodnout o tom, zda v rámci přijímacího řízení 

uplatní nebo neuplatní JPZ.  

• JPZ připravená státem zůstává zachována jako nabídka pro všechny střední školy, 

včetně veškeré s tím spojené logistické podpory. 

• Jsou zachovány dva termíny konání JPZ pro uchazeče, který se uchází o přijetí ke 

vzdělávání ve střední škole, v níž je stanovena JPZ jako součást přijímacího řízení. 

• Ředitel školy má kompetenci rozhodnout o tom, zda se bude JPZ či školní přijímací 

zkouška konat v případě, kdy počet podaných přihlášek nepřevýší předpokládaný 

počet přijímaných uchazečů. 

• Střední škola může rozšířit okruh vysvědčení, která budou zohledněna v kritériích 

přijímacího řízení na danou střední školu.  

• Upravují se podmínky pro konání talentových zkoušek v podobě prodloužení období 

konání těchto částí přijímacích zkoušek. 
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Model přijímacího řízení ke vzdělávání ve víceletých gymnáziích 

MŠMT vzhledem ke všem nyní známým skutečnostem zachovává stávající podobu 

přijímacího řízení v těchto parametrech: 

• Uchazeč podává až dvě přihlášky. 

• JPZ je povinnou součástí přijímacího řízení a koná se ve dvou termínech. Pokud uchazeč 

podá pouze jednu přihlášku, koná jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom 

termínu. 

• Nadále zůstává v kompetenci ředitele školy možnost rozhodnout o tom, zda školní část 

bude součástí přijímacího řízení. Termíny školní přijímací zkoušky musí být stanoveny 

tak, aby byly konány ve stejném termínu jako JPZ. Tato věta neplatí, koná-li se školní 

přijímací zkouška distanční formou. 

 

Model přijímacího řízení ke vzdělávání v čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou 

MŠMT vzhledem ke všem nyní známým skutečnostem nebude trvat na povinném zahrnutí JPZ 

do kritérií přijímacího řízení u všech oborů vzdělání s maturitní zkouškou.  

Umožňuje se každé střední škole zcela nahradit v kritériích pro přijetí konání JPZ školní 

přijímací zkouškou, v rámci níž střední škola osvědčí předpoklady uchazečů ke vzdělávání 

v dané škole a daném oboru vzdělání.  

Umožňuje se každé střední škole po obdržení přihlášek ke vzdělávání rozhodnout o nekonání 

JPZ či školní přijímací zkoušky v situaci, kdy počet podaných přihlášek nepřevyšuje 

předpokládaný počet přijímaných uchazečů, pokud si ředitel školy toto rozhodnutí v kritériích 

pro přijetí zveřejněných do 31. ledna 2021 výslovně vyhradí. 

 

Konkrétně to znamená následující: 

• Ředitel školy vyhlásí ve standardním termínu do 31. ledna 2021 kritéria pro první kolo 

přijímacího řízení způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

• Součástí vyhlášených kritérií přijímacího řízení bude informace: 

a) o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání 

a forem vzdělávání;  

b) o tom, zda bude v rámci přijímacího řízení na danou střední školu využita JPZ nebo 

školní přijímací zkouška (či kombinace obou), včetně možnosti následného 

rozhodnutí o nekonání JPZ nebo školní přijímací zkoušky v termínu do 8. března 

2021 v případě, že počet podaných přihlášek ke vzdělávání v daném oboru vzdělání 

a formě vzdělávání bude nižší či roven předpokládanému počtu přijímaných 

uchazečů,    

c) v případě, že bude součástí přijímacího řízení JPZ:  
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a. v jakém poměru bude započítána ve vztahu k dalším kritériím příjímacího 

řízení,  

b. zda si ředitel školy vyhrazuje možnost rozhodnout v termínu do 8. března 

2021 o jejím nekonání v případě, že počet podaných přihlášek ke vzdělávání 

v daném oboru vzdělání a formě vzdělávání bude nižší či roven 

předpokládanému počtu přijímaných uchazečů, 

d) v případě, že bude součástí přijímacího řízení školní přijímací zkouška: 

a. v ověření jakých schopností a vědomostí dle RVP pro základní vzdělávání 

bude spočívat a v jaké formě se bude konat,  

b. v jakém termínu se bude konat a v jakém poměru bude započítána ve 

vztahu k dalším kritériím přijímacího řízení, 

c. zda si ředitel školy vyhrazuje možnost rozhodnout v termínu do 8. března 

2021 o jejím nekonání v případě, že počet podaných přihlášek ke vzdělávání 

v daném oboru vzdělání a formě vzdělávání bude nižší či roven 

předpokládanému počtu přijímaných uchazečů.  

e) o tom, která vysvědčení mají být součástí přihlášky ke střednímu vzdělávání 

s důrazem na ty, která jsou nad standardní rámec stanovený legislativou, a jakým 

způsobem budou hodnocena; vysvědčení za druhé pololetí školního roku 

2019/2020 v rámci kritérií nemůže být zohledněno; 

f) vymezení dalších kritérií, která osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 

uchazeče a jejich váhu v rámci celkových kritérií. 

 

• Hodnocení JPZ se na celkovém hodnocení kritérií přijímacího řízení podílí libovolným 

poměrem v závislosti na rozhodnutí ředitele školy, tedy nemusí být zachován 

minimální poměr 60 %. 

• Termíny školní přijímací zkoušky musí být stanoveny tak, aby v případě, kdy je součástí 

přijímacího řízení i JPZ, byly konány ve stejném termínu jako JPZ; v případě, kdy 

součástí přijímacího řízení není JPZ, nebyly konány ve stejném termínu jako JPZ (tyto 

školní přijímací zkoušky budou mocí být konány ve standardním období vymezeném 

pro školní část přijímací zkoušky ve školském zákoně).  

• Školní přijímací zkouška může být na základě rozhodnutí ředitele školy konána 

i distančním způsobem, v takové případě se nekoná v den JPZ, je-li stanovena. 

• Nejzazší termín pro podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení je zachován na 

1. března 2021. 

• Pokud ředitel školy v souladu s vyhlášenými kritérii přijímacího řízení rozhodne 

(v případě, že počet podaných přihlášek je nižší nebo roven předpokládanému počtu 

přijímaných uchazečů v daném oboru vzdělání a formě vzdělávání) o tom, že JPZ či 

školní přijímací zkouška (popřípadě obě části) nebude konána, musí o této skutečnosti 

informovat do 8. března 2021 na internetových stránkách školy a do 19. března 2021 

tuto skutečnost sdělí uchazečům.  
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• Je zachován princip, že každý uchazeč má právo konat JPZ dvakrát (mimo obory 

vzdělání víceletých gymnázií), v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na 

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

přihlášce ve druhém pořadí. Pokud má uchazeč na přihlášce uvedenu školu, která JPZ 

nekoná (buď z důvodu konání pouze školní přijímací zkoušky nebo z důvodu nekonání 

přijímací zkoušky vůbec), koná uchazeč JPZ v obou termínech na té škole uvedené 

v přihlášce, která JPZ koná. Informaci o místu a čase konání JPZ i školní přijímací 

zkoušky získá uchazeč z pozvánky zaslané ředitelem školy nejpozději 14 dní před 

konáním této zkoušky. Ředitelé škol předají standardním způsobem informace 

o přihlášených k JPZ CZVV. Získá-li CZVV informace o uchazeči pouze z jedné školy, 

informuje do 15. března 2021 ředitele této školy o tom, že uchazeč koná JPZ dvakrát 

na této škole. 

• Ředitel školy ukončí hodnocení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 28. 

dubna 2021 a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče CZVV, tj. 30. dubna 

2021. 

 

Model přijímacího řízení ke vzdělávání v oborech vzdělání s talentovou zkouškou 

Obory vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění a obory vzdělání konzervatoří 

• U čtyřletých oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění bude prodloužen termín 

přijímacího řízení o dva týdny, tzn. na období od 4. až 29. ledna 2021 (původně 4. až 

15. ledna 2021).  

• U oborů vzdělání konzervatoří skupiny 82 Umění a užité umění bude prodloužen 

termín přijímacího řízení o dva týdny, tzn. na období od 4. až 29. ledna 2021 (původně 

15. až29. ledna 2021).  

Tímto dojde zároveň i ke sjednocení termínů u čtyřletých oborů vzdělání a konzervatoří 

v rámci skupiny 82. Tato úprava termínů konání přijímací zkoušky poskytne školám 

dostatečný prostor pro hodnocení prací/výkonu uchazečů, a to dostatečně rozložené 

v čase. 

Obory vzdělání gymnázium se sportovní přípravou 

S ohledem na to, že v rámci talentových zkoušek je ověřovaná fyzická zdatnost a úroveň 

sportovní přípravy, kterou lze realizovat pouze prezenčně, navrhuje se prodloužit termín 

konání talentových zkoušek na období od 4. ledna do 31. března 2021 (původně od 4. ledna 

do 15. února 2021). Ředitel školy bude uchazeče o výsledku talentové zkoušky informovat do 

5. dubna 2021. 

Cílem prodloužení je rozložit v čase počty uchazečů účastnících se talentové zkoušky do 

menších skupin. Změna s sebou zároveň přináší skutečnost, že uchazeči o střední vzdělání 

nebudou znát výsledek talentových zkoušek do doby podání přihlášky do oborů vzdělání bez 

talentové zkoušky, který je 1. března 2021. 
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Model přijímacího řízení ke vzdělávání v oborech L0+H 

Jedná se o výuku oborů, ve kterých lze získat výuční list i maturitní vysvědčení. Novely vyhlášek 

související s výukou těchto oborů jsou v procesu před předáním Legislativní radě vlády s tím, 

že účinnost změn bude od 1. září 2021. V současné době probíhá vzdělávání v těchto dvojicích 

oborů kat. L0 a kat. H v režimu pokusného ověřování. Princip organizace přijímacího řízení se 

pro tyto doplňující se obory vzdělání nijak podstatně neodlišuje od minulých let. Konkrétně to 

znamená následující: 

• Do 31. ledna 2021 vyhlásí ředitel střední školy, která bude od příštího školního roku 

vzdělávat v doplňujících se oborech L0+H podle nařízení vlády č. 354/2020 Sb., kterým 

se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb. kritéria přijímacího řízení, v nichž tuto okolnost 

uvede. Kombinace dvojic jsou uvedeny v nařízení vlády a jsou neměnné, není tedy 

možné vypsat přijímací řízení do jiné kombinace dvojic oborů kat. L0 a kat. H.   

• Přijímací řízení se organizuje do obou oborů vzdělání, a to jak kat. L0, tak do 

doplňujícího oboru kat. H současně. 

• S ohledem na to, že obor kat. L0 je oborem vzdělání s maturitní zkouškou, musí být 

přijímací řízení pro příští školní rok realizováno v souladu nejen s platnou legislativou, 

ale také s výše uvedenými opatřeními platnými pro čtyřleté obory vzdělávání 

s maturitní zkouškou  

• Přihlášku odevzdává uchazeč obvyklým postupem do 1. března 2021. 

•  Uchazeč, který podává přihlášku do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání 

s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou, uvede na přihlášce příslušný 

obor vzdělání s maturitní zkouškou i doplňující obor vzdělání s výučním listem. K tomu 

použije platný formulář přihlášky pro přijímací řízení, v němž do kolonky 1. škola, resp. 

2. škola uvede příslušnou dvojici oborů vzdělání kat. L0 a H uvedených v tabulce D6 

v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  S ohledem 

na to, že obory kat. L0 jsou obory s maturitní zkouškou, zaškrtne také konání jednotné 

přijímací zkoušky, pokud se v daném oboru jednotná přijímací zkouška koná. 


