Jednotné přijímací zkoušky
Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by tak mohla
proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve
středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma
přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená
ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška - z
písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. „Oproti minulým
letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium
dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve.“ vysvětluje ministr školství
Robert Plaga. Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové
termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.









Proč bude jenom jeden termín jednotných přijímacích zkoušek? Toto řešení bylo zvoleno, aby se
zamezilo hromadnému přesunu cca 100 tisíc uchazečů na střední školy uvedené v přihlášce na
druhém místě v rámci celé České republiky. Zároveň se tak zkrátí a zrychlí harmonogram přijímacího
řízení.
Proč se nebude při přijímacích zkouškách také rozhodovat podle vysvědčení? Využití známek
na vysvědčení ze ZŠ jako jediného kritéria pro přijetí na střední školy není možné u oborů, kde je
velký převis uchazečů, například u gymnázií. Distanční kritéria neumožňují spravedlivě mezi uchazeči
vybrat. V některých situacích by pak musel rozhodovat los.
V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani
školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy
zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek ale mohou
přijatí žáci odevzdat až poté, co se uskuteční přijímací zkoušky na ostatních školách podle termínů
stanovených ministerstvem.
Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, pokud se
tam koná také jednotná zkouška. Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení tedy využije i škola, na
které žák jednotnou zkoušku nekoná.
Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Zákon
nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve
nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě
vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný
zápisový lístek.

Maturitní zkoušky
Maturitní zkouška by pak proběhla nejdříve 21 dnů po znovuotevření středních škol. „Maturitní testy
by vyhodnotila samotná škola a nikoliv CERMAT, jako tomu je ve standardním módu. CERMAT
školám předá dokumentaci a podklady pro vyhodnocení,“ říká ministr školství. Po konzultacích
s Asociací ředitelů gymnázií a zástupci dalších asociací i s ohledem na časové hledisko bude letos ze
společné části maturity vypuštěna písemná část z českého a cizího jazyka. „U maturit bude
klíčové, zda se školy otevřou do 1. června 2020. Pokud ano, budou maturity probíhat sice ve
zjednodušené, ale obdobné podobě jako každý rok. Pro případ, že se školy do 1. června 2020
neotevřou, obsahuje návrh v zájmu jistoty maturantů náhradní řešení,“ říká ministr školství.
Návrh totiž říká, že pokud nebude k 1. červnu školní docházka na střední školy obnovena, bude
maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří
vysvědčení. Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat
komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také.


Jak budou probíhat praktické maturitní zkoušky? Návrh MŠMT počítá s tím, že tam, kde
z organizačních a provozních důvodů nebude možné praktickou maturitní zkoušku konat tak, jak bylo
původně stanoveno, může ředitel školy upravit podmínky konání této zkoušky (například realizovat
v prostředí školy). V žádném případě to však neznamená, že by se praktická zkouška vůbec nekonala
či že by odborné kompetence žáků nebyly u maturitní zkoušky ověřovány. V případě náhradní varianty
maturitní zkoušky (pokud střední školy nebudou k 1. červnu 2020 znovuotevřeny) je nezbytné vzít










v úvahu, že naprostá většina nového učiva se probírá pouze v prvním pololetí posledního ročníku.
Veškeré odborné kompetence jsou u žáků ověřovány průběžně v rámci předchozích ročníků.
Jak budou probíhat závěrečné zkoušky na učebních oborech vzdělání? Proběhnou obdobně jako
maturitní zkoušky, včetně termínu 1. června 2020, po kterém by se už zkoušky nekonaly a žáci by byli
hodnoceni průměrem z posledních tří vysvědčení. I zde může ředitel školy v případě praktické zkoušky
stanovit náhradní způsob jejího konání a hodnocení.
Jak bude probíhat hodnocení žáků na konci druhého pololetí? V případě žáků posledních ročníků
středních škol nebude hodnocení na konci druhého pololetí podmínkou pro připuštění k maturitní či
závěrečné zkoušce. Zda bude vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku vůbec vydáváno, bude
MŠMT řešit v nadcházejících týdnech. V současné situaci je nutné přihlédnout i k tomu, že řada žáků
posledních ročníků (sociální, zdravotní a pedagogické obory vzdělání) nyní dobrovolně nebo v rámci
pracovní povinnosti vypomáhá v rámci krizové infrastruktury či IZS.
Pokud je žák přihlášen na jarní termín k opravné písemné zkoušce a všechny ostatní části státní
maturitní zkoušky už má splněny, písemnou zkoušku letos již nebude muset vykonávat a maturitu má
splněnou.
V případě, že do 1. června 2020 nebude obnovena výuka a žák je přihlášen na jarní termín
k opravnému termínu maturitního testu, nebude tento opravný test konat a výsledek daného předmětu
se mu bude na maturitním vysvědčení počítat z průměru posledních tří vysvědčení. Žáci, kteří
dostanou maturitní vysvědčení na podkladě tří posledních vysvědčení a nebudou se známkou
spokojeni, mohou si známku na svoji žádost v následujícím zkušebním období opravit.
Profilová část maturitních zkoušek se bude konat společně se státními maturitami, tedy až po
opětovném zahájení výuky. Časové schéma konání maturitní zkoušky vyhlásí ministerstvo a zveřejní
je na svých internetových stránkách.

Závěrečné zkoušky
u učebních oborů by pak podle návrhu proběhly podle podobných podmínek, jako zkoušky
maturitní, včetně totožného náhradního řešení, pokud by školy nebyly znovuotevřeny do 1. června
2020.
Důvodem předložení zákona ze strany MŠMT je řešení mimořádné situace vzniklé v souvislosti se
zákazem osobní přítomnosti žáků ve školách v souvislosti s koronavirovou nákazou a následným
vyhlášením nouzového stavu v České republice. Účinnost tohoto zákona bude časově omezena
pouze na tento školní rok.

