
Vážení rodiče vycházejících žáků a milí deváťáci,  

5. ledna 2021 oznámilo MŠMT opatření o úpravách přijímacího řízení na střední školy pro 

školní rok 2021/2022.  

Odkaz na celý a originální dokument ze stránek ministerstva najdete ZDE: 

https://www.msmt.cz/ministerstvo/opatreni-obecne-povahy-uprava-prijimaciho-rizeni 

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA JEDNOTLIVÉ ŠKOLY A JEJICH PŘÍPADNÉ ZMĚNY: 

V platnosti stále zůstává, že ředitelé středních škol musí nejpozději do 31. ledna 2021 vyhlásit 

kritéria přijímacího řízení.  

I v případě, že tato kritéria oznámil ředitel na některé škole již dříve (podle původních/starých 

pravidel), má nyní možnost je ještě do 31. ledna změnit.  

Proto si, prosím, na stránkách Vámi vybrané školy nebo e-mailovým dotazem znovu ověřte, 

jaká jsou aktuální kritéria. 

Změny, které v přijímacím řízení mohou nastat: 

• ŽÁDNÉ = škola si ponechá jednotnou příjímací zkoušku (CERMAT) (proběhne v pevně 

daných termínech 12. a 13. 4. 2021). 

• ŠKOLA SI URČÍ VLASTNÍ KRITÉRIA = sestaví si vlastní školní zkoušku (nesmí se konat 

v termínech pro jednotnou přijímací zkoušku). 

• ŠKOLA ZVOLÍ KOMBINACI OBOU PŘEDCHOZÍCH MOŽNOSTÍ = ponechá jak jednotnou 

zkoušku (CERMAT), tak k ní přidá i vlastní školní zkoušku (musí se konat v jednom termínu). 

 

Vzhledem k tomu, že si žáci budou podávat 2 přihlášky, se může stát, že na každou z vybraných 

škol budou konat jinou přijímací zkoušku: na jednu test CERMATU, na druhou zvláštní školní 

zkoušku ….. 

V praxi pak budou moci nastat čtyři různé situace: 

1. Obě školy, na které se deváťák hlásí, mají pouze jednotnou přijímací zkoušku CERMAT: 

• Jednotnou přijímací zkoušku absolvuje deváťák ve dvou řádných termínech  

– 12. 4. na první škole (podle přihlášky) a 13. 4. na druhé škole 

(na test z každého předmětu má tedy „dva pokusy").  

• Započítávají se a sčítají do konečného bodového výsledku body toho testu, ve kterém má 

žák lepší výsledek.  

• Vezme se tedy lepší výsledek z M, lepší výsledek z ČJ, tyto body se sečtou a vznikne bodové 

skóre, na jehož základě škola (v tomto případě obě školy) rozhodne, zda je žák přijat nebo 

ne.  

 

2. Jedna škola má jednotnou zkoušku CERMAT a druhá škola má svoji vlastní školní 

zkoušku: 

• Žák opět absolvuje jednotnou přijímací zkoušku ve dvou řádných termínech – 12. 4. a 13. 

4., vždy ale na stejné škole (té, která pořádá jednotnou zkoušku CERMAT). Žák má tedy 

opět na každý předmět „dva pokusy".  

https://www.msmt.cz/ministerstvo/opatreni-obecne-povahy-uprava-prijimaciho-rizeni


• Stejně platí, že se sčítají body toho testu, ve kterém má žák lepší výsledek. Vezme se tedy 

lepší výsledek z M, lepší výsledek z ČJ, tyto body se sečtou a vznikne bodové skóre, na jehož 

základě škola rozhodne, zda je žák přijat nebo ne.  

• Druhá škola, která má svoji školní zkoušku, musí tuto zkoušku provést v jiný den, než se 

konají zkoušky jednotné (12. 4. + 13. 4.).  

• K výsledkům zkoušky CERMAT tato škola nepřihlíží. Po vyhodnocení školní přijímací 

zkoušky druhá škola rozhodne o přijetí či nepřijetí žáka. 

 

3. Obě školy, na které se deváťák hlásí, mají svoji vlastní přijímací zkoušku: 

• V tomto případě se jednotné testy CERMAT vašeho deváťáka vůbec týkat nebudou.  

• Školy s vlastní přijímací zkouškou ve zmíněném termínu zveřejní, co bude obsahem jejich 

školní přijímací zkoušky (např. test z ČJ, z angličtiny, z obecných studijních předpokladů 

atd.).  

• Je třeba počítat s tím, že se zkouška nebude konat ve dny, kdy se konají jednotné přijímací 

zkoušky (tedy 12. 4. + 13. 4.), na přesný termín konání zkoušky na konkrétní škole budou 

žáci pozváni. Školní přijímací zkouška se může konat distančním způsobem. 

 

4. Jedna (nebo obě) škola má jak jednotnou zkoušku CERMAT, tak i vlastní přijímací 

zkoušku: 

• Toto je obdobná situace jako v 1. případě, jen žák musí navíc absolvovat i zkoušku školní 

(v ten samý den, jako zkoušku CERMAT).  

• Každá škola si podle sebe určuje poměr důležitosti získaných bodů z jednotné a školní 

zkoušky, podmínky zveřejní v kritériích přijímacího řízení. 

KDY MŮŽE STŘEDNÍ ŠKOLA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ZCELA ZRUŠIT?  

Střední škola může přijímací zkoušky zcela zrušit až po termínu odevzdání přihlášek, tedy po 

1.březnu 2021 a zároveň nejpozději do 8. března 2021. Tím pádem se to i vy dozvíte až v tomto 

termínu. 

Ředitel dané školy se pro tuto možnost může rozhodnou v případě, že se na školu přihlásí 

méně uchazečů, než je počet přijímaných žáků.  

Pokud na jedné škole dojde ke zrušení jednotné zkoušky a na druhé škole má uchazeč konat 

jednotnou zkoušku CERMAT, pak bude výjimečně konat jednotnou zkoušku pouze jednou = 

má jeden pokus (na té škole, která CERMAT zkoušky pořádá).  

JAK SE BUDOU ZAPOČÍTÁVAT BODY ZA VYSVĚDČENÍ? 

Známky z vysvědčení ze ZŠ mohou být součástí celkového bodového hodnocení uchazečů. 

(kromě vysvědčení z druhého pololetí školního roku 2019/20 = konec 8. třídy).  

Záleží zde na rozhodnutí ředitele střední školy, jakou důležitost vysvědčení uchazečů na 

konkrétní škole bude mít (zveřejní v kritériích přijímacího řízení).  

Pokud byl žák v některém rozhodném období hodnocen slovně, pak jeho slovní hodnocení 

převede základní škola do formy známek (aby bylo možné je jednoznačně interpretovat). 

 

 



Vyplněné přihlášky na SŠ a potvrzené školou obdrží žáci spolu s pololetním vysvědčením. 

Abychom je mohli pro všechny naše vycházející žáky připravit, prosím zákonné zástupce o 

doručení informace, kam se budou vaši deváťáci hlásit: název SŠ a kód a název oboru 

vzdělání, do 25.1.2021 na můj e-mail. 

 

S případnými dotazy mě můžete kontaktovat na adrese ivana.kyllarova@zs-ustecka.cz, 

případně si domluvíme telef. hovor. 

Bez ohledu na složitost současné situace přeji našim deváťákům dobrou volbu SŠ a úspěch 

při přijímacích zkouškách.                                                     Ivana Kyllarová 
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