
INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM DO 
OBORŮ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU



PRÁVNÍ PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ JPZ 

• zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 

• prováděcí předpis – vyhláška 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke 
střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

• vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

• nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, 
středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů



OBECNÉ INFORMACE K JPZ

• Přijímací zkouška se skládá z jednotné přijímací zkoušky (JPZ) 
u oborů s maturitní zkouškou, pokud nejde o obor vzdělání s 
talentovou zkouškou (vyjma oboru Gymnázium se sportovní 
přípravou), a případně ze školní přijímací zkoušky, pokud o jejím 
konání ředitel školy rozhodne.

• Jednotná přijímací zkouška je centrální a zajišťuje ji Centrum pro 
zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV).

• Jednotná přijímací zkouška se připravuje zvlášť pro uchazeče o 
šestiletá gymnázia, zvlášť pro osmiletá gymnázia, zvlášť pro čtyřleté a 
ostatní obory vzdělání s maturitní zkouškou.



OBECNÉ INFORMACE K JPZ

• 1. kolo přijímací zkoušky – 2 termíny, tj. uchazeč (žák) si může podat 
přihlášku na 2 školy, na každé z nich koná zkoušku v jednom z termínů.

• Pokud se žák z vážných důvodů omluví z řádného termínu, může konat 
zkoušku v náhradním termínu.

• Zkouška se skládá z didaktického testu z českého jazyka a literatury a z 
didaktického testu z matematiky.

• Výsledek – počet bodů z češtiny, počet bodů z matematiky z termínu, kdy 
žák dosáhl vyššího počtu bodů (např. z matematiky dosáhl více bodů v 1. 
termínu, v češtině ve 2. termínu).

• JPZ se podílí na celkovém výsledku žáka minimálně 60 % (u GSP 40%), až 
40% (u GSP 60%) - vlastní kritéria dané školy (vysvědčení, olympiády a 
soutěže, testy stanovené ředitelem příslušné SŠ).

GSP – GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU



OBSAH JPZ

Obsah jednotné přijímací zkoušky vychází z Rámcových vzdělávacích 
programů pro základní vzdělávání a je vymezen v dokumentech:

• Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku v přijímacím 
řízení na střední školy v oborech vzdělání s maturitní zkouškou – český 
jazyk a literatura, 

• Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku v přijímacím 
řízení na střední školy v oborech vzdělání s maturitní zkouškou –
matematika.

(K dispozici na www.cermat.cz)



FORMA JPZ

Český jazyk a literatura:
• didaktický test;

• 60 minut na řešení;

• otevřené i uzavřené úlohy;

• povolené pomůcky: -----.

Matematika:
• didaktický test;

• 70 minut na řešení;

• otevřené i uzavřené úlohy

• povolené pomůcky:----.



JPZ PRO ŽÁKY SE SVP

§ 13 vyhlášky 353/2016 Sb.:

Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami

(1) Ředitel školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v přijímacím 
řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.

(2) Ředitel školy ve spolupráci s Centrem upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami 
zkušební dokumentaci jednotné zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení.

(3) Pro uchazeče, u nichž z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá požadavek na 
zvětšení písma nebo u nichž je doporučeno pro uzpůsobení podmínek zkoušky využití počítače, 
poskytne Centrum řediteli školy testový sešit v otevřeném formátu bezprostředně před konáním 
zkoušky. Za úpravu testového sešitu odpovídá ředitel školy. 

(4) Pro uchazeče se zrakovým postižením, u nichž z doporučení školského poradenského zařízení 
vyplývá požadavek na zadání v Braillově písmu, připraví Centrum testový sešit v Braillově písmu.



JPZ PRO ŽÁKY SE SVP

Podmínky zkoušky se upravují na základě doporučení školského 
poradenského zařízení žákům zařazeným do druhého a vyššího stupně 
podpory (zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění, vyhláška č. 27/2016 Sb., v 
platném znění).

Úprava podmínek:

• navýšení času na zkoušku;

• úprava pracovního místa včetně možnosti samostatné učebny;

• používání kompenzačních pomůcek;

• asistent;

• možnost alternativního zápisu odpovědí.

Podrobněji – viz Metodické doporučení MŠMT pro zajištění podmínek JPZ 
uchazečů se SVP.



JPZ PRO ŽÁKY SE SVP

• Obsah zkoušek i způsob jejich hodnocení je pro všechny žáky, kteří zkoušku 
konají, stejný. Výjimkou jsou žáci se zrakovým postižením (ZP_B, ZP_BR) a 
žáci prelingválně neslyšící (SP).

• Je důležité, aby úpravy podmínek, pokud žák skládá zkoušku na více 
školách, byly vždy stejné.

• Žák je z výuky na upravené podmínky zvyklý (umí používat kompenzační 
pomůcky, potřebuje asistenta, pracuje se zvětšeným písmem či PC).
 ZP_B, ZP_BR – z testů vyňaty úlohy na rýsování a se složitými obrázky, u jednodušších 

obrázků je k dispozici popis, CZVV zajišťuje testové sešity v Braillově písmu.
 Prelingválně neslyšící (typ uzpůsobení podmínek SP) – upravený test z českého jazyka 

a literatury pro uchazeče o čtyřleté obory vzdělání.



OZNAČENÍ TYPU UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK PODLE 
ZNEVÝHODNĚNÍ UCHAZEČE

• PC - určeno uchazečům, kteří k zápisu odpovědí potřebují počítač (u 
maturitní zkoušky se jedná převážně o kategorii SPUO, TP)

Možné úpravy zahrnují:

• navýšení času 25 %, 50 %, 75 %, 100 %;

• možnost používat kompenzační pomůcky;

• úpravu pracovního místa;

• možnost konat zkoušku v samostatné učebně;

• přítomnost asistenta u zkoušky.



OZNAČENÍ TYPU UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK 
PODLE ZNEVÝHODNĚNÍ UCHAZEČE
O - ostatní uchazeči se SVP (u maturitní zkoušky např. TP, SPU-O, SP 
vyjma SP-3)

Možné úpravy zahrnují:

• navýšení času 25 %, 50 %, 75 %, 100 %;

• možnost používat kompenzační pomůcky;

• úpravu pracovního místa;

• možnost konat zkoušku v samostatné učebně;

• přítomnost asistenta u zkoušky.



OZNAČENÍ TYPU UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK 
PODLE ZNEVÝHODNĚNÍ UCHAZEČE
ZP_A, ZP_B - uchazeči se zrakovým postižením;

• ředitel školy má k dispozici testový sešit v otevřeném formátu, který je možné při 
zkoušce využít pro hlasový výstup na PC;

• navýšení času 75 %, 100 %;

• testový sešit upravuje ředitel školy (k dispozici má testový sešit pro intaktní žáky v 
pdf – ZP_A, případně sešit v pdf pro žáky ZP_B ve velikosti písma 12);

• kompenzační pomůcky;

• asistent;

• samostatná učebna, úprava pracovního místa.



OZNAČENÍ TYPU UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK 
PODLE ZNEVÝHODNĚNÍ UCHAZEČE
SP - uchazeči, jejichž mateřským jazykem je český znakový jazyk.
• ředitel školy má k dispozici upravený testový sešit pro didaktický test z ČJ a literatury (test je 

součástí tištěné zkušební dokumentace);

Možné úpravy zahrnují:

• navýšení času 100 %;

• možnost používat kompenzační pomůcky;

• úpravu pracovního místa;

• možnost konat zkoušku v samostatné učebně;

• přítomnost tlumočníka ZJ u zkoušky;

• přítomnost asistenta u zkoušky.



OZNAČENÍ TYPU UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK 
PODLE ZNEVÝHODNĚNÍ UCHAZEČE
Zvětšování písma v testovém sešitu

• CZVV doporučuje využít na zvětšování kopírku – intaktní sešit v pdf
zvětšit na 120 % (cca velikost písma 14), na 140 % (cca velikost písma 
16) a tisknout na papír formátu A3.

• Pro velikost písma 20 bude pro ředitele škol připraven testový sešit 
20_pdf, který lze přímo na A3 vytisknout).

• Pro velikost písma větší než 20 doporučujeme využít při zkoušce PC.



INFORMACE K DOPORUČENÍ ŠPZ

• Doporučení ŠPZ k zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů 
se SVP se vydává ve shodném originále ke všem přihláškám uchazeče pro 1.kolo 
přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.

Z doporučení ŠPZ musí být patrné:

• jméno a příjmení žáka, rodné číslo a datum žákova narození, adresa žákova 
bydliště, 

• identifikační údaje ŠPZ, jméno, příjmení a podpis pracovníka ŠPZ, který 
doporučení vystavil, datum vydání doporučení,

• jméno a příjmení zákonného zástupce žáka a jeho podpis/podpis zletilého 
uchazeče stvrzující jeho souhlas s doporučením, 

• stupeň podpůrných opatření a popis požadavků nezbytných úprav přijímacího 
řízení v souladu s Metodickým doporučením MŠMT č.j. 21506/2017-1.  



HARMONOGRAM JPZ 2018

• Žák podává přihlášku na obory bez talentové zkoušky do 1. března 
2018.

• Ředitel školy zadává do IS CZVV požadavky na formát zkušební 
dokumentace v Braillovu písmu do 3. března 2018, ostatní přihlášky 
do 10. března 2018.

• 1. termín JPZ 
 čtyřleté obory 12. duben 2018
 osmiletá a šestiletá gymnázia 13. duben 2018

• 2. termín JPZ
 čtyřleté obory 16. duben 2018
 osmiletá a šestiletá gymnázia 17. duben 2018


