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ORGANIZACE DIDAKTICKÝCH TESTŮ  

JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2020 

  

Tento dokument vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., ze zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech 

pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a z 

vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 

2019/2020 v platném znění.  

 

 

 

Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura 

a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. 

 

Každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou (zachován zůstává 

náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu). 

Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. 

 

Jednotnou přijímací zkoušku vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), 

zpřístupní škole výsledky do 7 kalendářních dní. Cermat výsledky zpřístupní i druhé škole, kterou 

uchazeč uvedl na přihlášce. Škola má pak 1 den na to, aby určila výsledné pořadí uchazečů a zveřejnila 

seznam s výsledky uchazečů. 

 

 
Zveřejnění výsledků a přijímání uchazečů na uvolněná místa  
Škola vyvěsí pořadí uchazečů s výsledky, na kterém budou uchazeči uvedeni pod přiděleným 

registračním číslem. Seznam škola zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na svých webových 

stránkách, a to alespoň na dobu 15 dnů.  

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těm 

uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti žádosti 

o vydání nového rozhodnutí.  

 

V roce 2020 nastává změna ve způsobu uplatnění opravného prostředku. Zákon říká, že odvolání proti 

rozhodnutí ředitele školy není přípustné. K tomu se přistoupilo z důvodu urychlení procesu přijímání. 

Nicméně ani letos uchazeči (pouze ti, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nemohli být přijati 

z kapacitních důvodů) nepřichází o možnost být operativně přijati na místa, která budou případně 

uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“ 

(tedy o možnost „být přijati na odvolání“ jak je ve veřejnosti vžito). Standardní odvolání je letos 

nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit 

původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Díky tomuto mechanismu bude moci ředitel sám aktivně 

přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků. Zákon 

také pamatuje právě na možnost změny uplatnění zápisového lístku, pokud k vydání nového rozhodnutí 

dojde. Nové rozhodnutí se vždy řeší pouze na úrovni školy (tj. bez ingerence krajského úřadu).  

 

Odevzdání zápisového lístku  

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro 

zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tedy jak pro řádný, tak pro náhradní termín). Uchazeč 

může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí 

vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal 

zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu. 
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Termíny konání didaktických testů v rámci jednotné přijímací zkoušky: 

 

Pondělí 8. června 2020 

 Čtyřleté gymnázium (uchazeči z 9. tříd ZŠ) 

 

Úterý 9. června 2020  

 Osmileté gymnázium (uchazeči z 5. tříd ZŠ) 

 

Náhradní termín pro oba obory: 23. 6. 2020  

 

V roce 2020 dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a 

literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas). Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 

minut delší, než je běžný čas). 

 

 

 

Hygienické podmínky konání didaktických testů jednotné přijímací zkoušky 2020 

 

1) Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  

2) Žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 

infekčního onemocnění. 

3) Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 

COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce 

dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.  

4) Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky.  

5) Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.  

6) Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat  

7) Vždy po příchodu do učebny musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí 

umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).  

8) Rozsazení žáků do učeben a bude provedeno tak, aby v každé učebně konalo test nejvýše 9 

žáků. Rozmístění lavic umožní dodržet doporučený odstup mezi žáky 1,5-2 m. 

9) Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu nemusí 

mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog.  

10) Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.  

11) Každá třída je před a po bloku testů vyvětrána. 

12) Pokud má žák před testem příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci 

novým koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta 

čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat. Žák svoji 

nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání testu řediteli 

školy; nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy prominout.  

13) Objeví-li se příznaky v průběhu testu, postupuje se obdobně jako v případě jiné zdravotní 

indispozice na straně žáka. Situaci na místě řeší ředitel školy, tato skutečnost se uvede do 

protokolu a ředitel školy informuje spádovou hygienickou stanici. Žák svoji nepřítomnost řádně 

omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání testu řediteli školy; nedodržení 

stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy prominout.  

 

 
 

V Uničově dne 13. 5. 2020 

 

 

 

Mgr. Roman Riedl  

ředitel školy 


