
Informace o státních přijímacích zkouškách CERMAT pro 

školní rok 2021/2022 

Kdo organizuje státní PZ? 

Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy skrze jeho agenturu CERMAT. Předpokladem každého uchazeče o studium na střední 

škole zakončené maturitní zkouškou podstoupit didaktický test z českého jazyka a matematiky. Tato 

povinnost se týká všech uchazečů o čtyřleté, šestileté i osmileté studijní obory. 

 Mají přijímací zkoušky stejný průběh na všech 

školách? 

Ačkoliv je didaktický test v rámci Státních přijímacích zkoušek povinný, může se samotný průběh 

zkoušek na jednotlivých školách lišit.  

Ředitelé škol dle svého uvážení mohou dále doplnit kritéria přijímacího řízení, např. o pohovor, účast 

žáka na soutěžích či další testy. Didaktickému testu od společnosti CERMAT musí ředitel dát váhu v 

celkovém přijímacím řízení minimálně 60 %, v případě sportovních gymnázií nejméně 40 %. Druhá 

polovina přijímacího řízení může být plně v režii vámi vybrané školy. Informace o přesném průběhu 

přijímacího řízení je ředitel školy povinen zveřejnit do ledna 2021. Hledejte je nejčastěji na webových 

stránkách vámi vybrané školy. 

Jak to bude letos s termíny? 

čtyřleté obory a nástavbová studia: 

• 1. řádný termín - 12. dubna 2021 

• 2. řádný termín - 13. dubna 2021 

šestiletá a osmiletá gymnázia: 

• 1. řádný termín - 14. dubna 2021 

• 2. řádný termín - 15. dubna 2021 

náhradní termíny: 1. náhradní termín - 12. května 2021 a 2. náhradní termín - 13. května 2021 

Pozvánku k přijímací zkoušce, kterou posílá ředitel střední školy, obdrží žák nejpozději 14 dní před 

termínem zkoušky. 

Náhradní termín přijímací zkoušky může využít uchazeč pouze v případě vážných důvodů a to 

po písemné omluvě řediteli střední školy (např. z důvodu nemoci) – nejpozději do 3 dnů. 

Výsledky přijímacího řízení se vyhlašují formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (pomocí kódů, 

beze jmen) na webových stránkách školy. 

Když žák nebyl přijat na zvolenou střední školu, může podat odvolání. 

Přijatý uchazeč potvrzuje zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních 

dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Změnit rozhodnutí a vzít zápisový lístek zpět je možné 

pouze v případě, že chce žák uplatnit zápisový lístek na škole, která ho přijala na odvolání. 



Co pro vás znamená změna v přijímacím řízení, v 

rámci které si školy čtyřletých oborů s maturitou 

mohou samy rozhodnout, zda k přijímacímu 

řízení využijí jednotnou přijímací zkoušku či 

připraví vlastní přijímací zkoušku? 

Co se mění? 

Střední škola nemusí v rámci přijímacího řízení vůbec využít jednotnou přijímací zkoušku (Cermat). 

Pokud škola nebude přijímat na základě jednotné přijímací zkoušky, tak musí využít svou školní 

přijímací zkoušku, která se nesmí konat v termínech jednotné přijímací zkoušky. 

 

Co zůstává? 

• Podáváte dvě přihlášky do 1. března 2021. 

• Termíny pro jednotnou přijímací zkoušku (Cermat). 

• Ředitel školy do 31. ledna 2021 musí zveřejnit kritéria přijímacího řízení. Ale může reflektovat aktuální vývoj 

situace a i v případě, že už kritéria zveřejnil, tak je může do 31. ledna změnit. 

• Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 28. dubna 2021. 

Co z toho vyplývá pro rodiče a uchazeče? 

Čekání do konce ledna – pak budete vědět, co po vás školy chtějí. Pečlivě kontrolujte pravidla na 

stránkách škol, na které se chcete hlásit. 

Podle vybraných škol vás může u přijímacího řízení čekat následující kombinace: 

1. Půjdete na dvě školy s jednotnou přijímací zkouškou (Cermat). 

2. Jedna škola s jednotnou přijímací zkouškou. Na tuto školu můžete vykonávat jednotnou zkoušku (Cermat) 

ve dvou řádných termínech, přičemž se bude počítat lepší výsledek. A druhá škola jen se školní přijímací 

zkouškou. U této varianty půjde uchazeč psát třikrát testy (dvakrát Cermat, jednou školní část). 

3. Dvě školy se školní přijímací zkouškou bez Cermatu. Vše v režii školy (termín, testy, náročnost). Školní 

zkouška nebude v termínu, kdy probíhají jednotné přijímací zkoušky. 

4. Některé školy mohou v rámci přijímacího řízení využít jednotnou přijímací zkoušku (Cermat) a k ní navíc svoji 

školní zkoušku. Termín školní zkoušky pak bude stejný jako u jednotné přijímací zkoušky. V jeden den si 

uchazeč napíše Cermat a k tomu ještě školní zkoušku. 

V případě, že škola obdrží méně přihlášek, než kolik plánuje otevřít míst, může zkoušku zrušit (do 8. 

března). U většiny škol toto pravděpodobně nenastane. 

  



Jaká je tedy struktura státních přijímacích zkoušek? 

Loňská struktura státních přijímacích zkoušek měla následující podobu: 

• Test z českého jazyka a matematiky. 

• Obsah testů byl v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy. 

• Testy obsahovaly (podle vyjádření CERMATu) asi 50 % uzavřených úloh (s výběrem z možností, přiřazovací, 

uspořádací a úlohy typu ano/ne) a asi 50 % otevřených úloh (s doplňováním odpovědi). V matematice byl u 

některých úloh hodnocen i postup řešení. 

• U testu z českého jazyka byl časový limit 60 minut a u testu z matematiky 70 minut. 

• Uchazeči své odpovědi vyplňovali do záznamového archu. 

• Pro žáky s SVP (specifickými vzdělávacími potřebami) mohl ředitel školy rozhodnout o prodloužení časového 

limitu na řešení testů. CERMAT neprováděl modifikaci testů (např. větší, bezpatkové písmo). 

  



Zápisový lístek 

Význam podání zápisového lístku 
Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 60g odst. 

6 školského zákona).  

Vydání zápisového lístku základní školou nebo 
krajským úřadem 
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole, a to 

nejpozději do 15. března daného školního roku. V ostatních případech může uchazeči na základě 

jeho písemné žádosti zápisový lístek vydat krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu 

uchazeče (§ 60g odst. 1 školského zákona). Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek. 

V naší škole obdrží zápisový lístek rodič žáka proti podpisu. Přesný termín předání lístků bude 

upřesněn. 

Termín pro podání zápisového lístku 
Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole 

potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke 

vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se 

považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě poštovní službě. 

V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty 

právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. I v případě 

přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním 

zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým 

uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem. 

Zpětvzetí zápisového lístku 
Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou 

zkouškou nebo do konzervatoří, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky, 

popř. pokud byl přijat na školu na základě odvolání. 

Ztráta zápisového lístku 
Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí 

této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že 

původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení 

zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (§ 17 odst. 5 vyhlášky). Náhradní 

zápisový lístek se označuje před nadpisem zápisového lístku slovem "NÁHRADNÍ". 

 


