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Opat ení gbcrné povahy

P ilímací ťíftni * ďodatrlk

Ministerutvo kolství, rnl$deže a tělot4}chovy tdále jen ,,mini terstv "} jakn pííslu nr správni orgán
podle ustanovení 184a odst, tl písm. a} a odst. zákona č. 561/2004 b., o p tdškůlním, eákladním,
stfudnírn,vy írnodbornérnaJinémvzdélávání{ kolsk aákon},vernánípardéjšíchp edpis .vsou|adu

$ tan v ním 171a násl. eákona č. 500/2004 b., ryrávní ád, ve znění pordějších p edpisrl {dále jen

,,správní ád"'}, určuje:

l. llÝrok X. opat ení obecné povahy re dnn . ledna 201t č. i. M llrlT43{r73l202t1_3 *e nahraruJe
novÝm v rokem. kted rní:

,rX,

ňeditel koly ukančí hodnoeení p ijímacího ízení a :ve *jní uilam p i,lgtÝch uchar*ť n*jd íve
19- května 2SX1, v p ípadě náhradnfho termínu nejd íve 14, června žOž1, a nejporději 2 dny po

rp ístupnění hodnocení uchareč* Centrem pro zjišťování $síedk vzdéláv*ní; ugtanovgni 0e odst,
í" věta první a druhá a pdstavec 2 školského zákona se nepcužijí"'

ll. ía v rok Xll. opat ení obecrÉ povahY re dne . ledna 2021 č. i, M MT.d:!{l7*/e0ee3 ve rn§ní
opxt enÍ ohe*né povahy r* dng ž . nEra 2t 21 č. i. M MT"d337í2§e1*t e* doplňuií v*tokv xlll- ež
XVl", ttaré rnějí:

F Íjťln*cí rk*u kv tť pfi/nírn kt|e p íjírx*cíh*
ď* í.S" kv#tnn #Xt- tj*tg t*$&ní S,fifu údst-

,oHf l,

fir*ní s* k*nnjí v prfif,*vnkfu dn*ch v nbd*bí o# " květnn
1 v#ta druhi* k* sk*h,* ri*ksťt& s* ťt*p*uíii*.,

XlV"

Jcdnotná p ijímací rkouška l česk$hc jaryka a literatury s 3 mat m tiky se pro ťty leté obcry vad lání
* maturitní rkouškou a pro nástavbavé studium koná v* drrech 3" a 4. května 2 21 a pr* niž í *tupně
více|etéha ymnázia ve dnach 5. a 6. kvétna 20?1; náhradní term{n se koná ve dngch 2, a 3, června
202l.



3""

xV,

Ředitel Školy 5t nsví nové t*rrníny kgnání ketní p ijlmací rkoušky nejparději do g" dubna 2021
a zve ejníje na internetov ch stránkách ško|y"

xvl.

Časov'i rozvrh konání jednotné p ijím ťí zkou ky určí ministerstvo do 19, b *zna 2*7L a zve *j*í jej na
sv, ch interrr to\fl ch strdnkách"".

od vodnění

Ministerstvo tímta opat enírn obecnÉ povahy v souladu s 184a odst. 4 písm" a} a odst, ldkona
Č, 561,12CI04 b., o p edškolním, základním, st ednim, vyšším odborném a jiném vzděláváni {školsk
rákon}, ve rnění poldějšíeh p edpis , upravuje termíny konáníjednotnrich p ijímatích zkou ek a
upravuje tÍm ouví jící pravidla. Opat errí obecné povaby doplňuje opat ení ob*cné pouahy ze
dne 5,ledna 202t, ť,j. M5MT-43a73/ž 20-3 ve znění pat ní obtcné povahy ze dne 15. nora
žůr1, čj. M MT-4337/2ůž1-1 {dále také,,ptivodní opat tni"}.
V České republice p etrvává epidemie onernocnění CaVlD-tg, kt*ró je zp sobeno
novim koronavirem SAft -ťoV-Z" Aktuální epidemiologická situace p nep íznivá a ririko detšího
ŠÍ ení nemoci COViD-19 je velmi vysoké. P i pohledu na aktuálni dynarniku í ení a prediktivní
scánáevYvojeneleeprontjbliíídnyažfidnyočekávatvrraunějízlepš*nísituace,aivdalších
dnech lze oČekávat vysokÉ derrní počty nově diagnostikovanr eh p íp*d covlD-l , j*likož
onemocnění stá}e vrirazně prostupuje populací {komunitní ší ení}, podrobné informac* o mí e
í ení epidemie a související inťormace jsou denně publikovány na webová tránce Ministersťua

ldrav0tnictví onemocneni-aktualne"mí r.ct,
Za takové situace j* x ejrné, že konání jednotné p ijímací zkou ky v původním termínu,
tj" 1?. a 13" dubna 2021 pro čty leté rnaturitnf obory a pro nástavbová studia a 14, a 15. dubna
2023. pro niŽŠÍ ročniky víceletr ch gymnázií, |z* jen těžko realizovát bez vétšího rizika dalšího í ení
koronaviru, neboť p i p ijímacím íeení dochází k velké mcbilitě žákri a j*jich zákonnrl ch zástupcli
a také k velké koncentraci csob.
Z tohoto dťtvodu se posunuje kon*ní jednotn ch p ijímacích rkoušek na 3. a 4. května 2ů21. resp.
pro niŽ Í stupně víceletéha gyrnnália na 5, a 6. května 2a2L a termín pro vyhlášení v sledk
p ijimacíha Íz*ní v ádnÉm terrnínu na nejd ív* 19, května 2 Ztr. Náhradní termín jednotné
p íjímací akou ky se stanovuje na ?, a 3. června ?a21 a termín pra vyhlá ení vi sltdkri p ijímacího
ízení v náhradním termínu na nejd íve 14. června 2CI21"

V souvislg*ti po un m konání jedn ,tné p ijímací zkorr ky e tal( po ouvi{ i celé p ijírn*eí ízení,
tj. i konání Školních p ijímacích zkoušek, které bude možné konat v období *d 3. do ig. května
2021. Nadál* platÍ, áe pokud součástí p ijímacího ízení je kolní p ijírnací lkouška i j*dnotná
rkou ka, musí kola stancvit konání školní p ijímací rkoušky na tť,ínÝ d*n, kdy se koná jednotná
p ijímací ekpu ka,

tim souvisí i nutnost upravit termíny vyhla ování v,ísledl* hoďnocení p ijímacího írení, a tedy
i seznamy p ijat, ch uchareč . Termín pro vyhlášení u sledkri p ijimacího írení se tak stanovuj*
nejd íve na 19, května 202l" Uvedené plati pro všechny obory st edního vadělávání. Pokud by daná
tiprava nebyla p ijata, nastala by situac*, kdy by v p ipadě oborr} vzdělání, ve ktenfch se nekonala
jednctná ani Školní p ijimacízkouška, rnohly vyhlásit v, sledky p ijímacího tízení iiž ž2. dubna 2021
v sguladu s 60e odst. 2 školského zákona, l"}chazeč. kter by byl do lohoto oboru p ijat, by však
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v tó dob§ je§tě nekorraljednotnou rkoušku nabo školní přijímací akou§ku na jiné škole. l pře*o by
mu v§ak b§lela lhŮta pro odevedání zápisového |ístku na té ikolc. ktert již vrí*ledky přijírnacího
řízení rveřejnila, a pokud by byl následně př§at na jinou školu, nemohl by svůj eópisorrý líst§k vřít
zpět.

7 " Z dŮvodu po§{Jťlu přijímacihn řízení st *ianovuje, že ředitel školyvyhlásí novÉ termíny ltonání §kolní
pfijínací rkoušky do 9. dubna 287L a zvcřejní je na internetotaých stránkárh §koly"

*. Rovněž §e v tétú souvislasti upravuje, ie ministerstvo vyhltsí konkréíní ča*ové sqhéma konání

iednotn* přijímaeí rkot"l§ky do 19. břerna í011"

Úřinno§t

9, Tot* cpatťení pbecné povahy nabývá ričinnosti podle § 1S4a odrt. § §kalského z*kona dnern
vyvě§tní na rlřední dex*.

Poučení

Proti tomuto cpatření obecné povahy podle § 173 odst. 2 správního ř*du nelze padat opravný
pro§tředek"
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sDĚLENí MINIsTERSTVA šKoLswí, ruuoeže n rĚlovÝcHovy, rrrnÝu sr unčute
čnsovÝ RozvRH roruÁní píseruruÝcn rrsrů (zrušesNíscnÉnnn) lroruorruÉ pŘllímncí

zroušrv v nÁruct 1. KoLA pŘuíruncíno Řízrruí oo r. nočníru ogonů vzoĚnruí
s MATu RlTtv í zrou šro u vE šro ul ítu RocE 2o2o l 2o2L

Praha, březen2O2t
č. j.: MSMT-S83l212t-3

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje časový rozvrh konání písemných testŮ

].. a 2. termínu jednotné zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání
smaturitnízkouškoukategoriestupnědosaženéhovzděláníM,KaLpodle§60odst.5a§62odst.4
zákona č. 56112004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a Opatření obecné povahy č. j.: MSMT-4337lzlzt-I
a Opatření obecné povahy č, j: MSMT-4337l2o2t-6. Časový rozvrh konání písemných testů jednotné

zkoušky je uveden v příloze k tomuto sdělení.

Zkušební schéma je pro L. a 2, řádný termín stanoveno odlišně jednak pro nižší stupeň šestiletého
a osmiletého gymnázia (dále jen ,,víceletá gymnázia"), jednak pro ostatní obory vzdělání s maturitní
zkouškou včetně oborů nástavbového studia (dále jen ,,čtyřleté obory vzdělání"), a to provšechny
formy vzdělávání. V !. i 2, náhradním termínu je zkušební schéma stanoveno pro všechny obory
vzdělání shodně, a to pro všechny formy vzdělávání,

údale ve zkušebním schématu jsou uvedeny v příloze zvlášť pro uchazeče bez navýšení času pro

konání zkoušky a zvlášť pro uchazeče s doporučením navýšení času pro konání zkoušky o 25 %o,50 Yo,

75 % nebo tO}%. O navýšení časového limitu na vykonání zkoušky, případně o úpravě dalších
podmínek jednotné zkoušky, rozhoduje ředitel školy na základě platného doporučení školského
poradenského zařízení, zejména vsouladu s § 13 vyhlášky č.353l2OL6 Sb., o přijímacím řízení ke

střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Mg r. )aromír il.3J:]Iil?,i'j,:1
Be ra n Datum: 2021.03.1 5

1 6:43:34 +01'00'

Mgr. Jaromír Beran
zástupce náměstka pro Yízenísekce vzdělávání a m!ádeže



P íIoha k č. j.: MSMT-583/202L-3

1. ŘÁDNÝ TERMíru JEDNoTNÉ znoušrv
3. května 202L- čryŘtETÉ oBoRy vzDĚLÁNí

5. května 2o2L - vícELETÁ GvMN Ázln

MATEMATIKA
časové

nav, šení pro
konání zkoušky

Začátek
admínistrace

zkoušky v učebně

Úvodní
administrace

(min}

Zkouška
(min}/p edpoklad

závérečná
administrace

(mín}

8:30 1_5 85 / 8:45-10:].0 5

25% 8:30 15 110 / g:+S-].0:35 5

50% 8:30 15 130 / 8:45-10:55 5

75% 8:30 15 150 /8:a5-11:15 5

La0 % 8:30 15 L7O / 8:45-].1:35 5

CESKY JAZYK A LITERATURA

Časové
nav, šení pro

konání zkoušky

Začátek
administrace

zkoušky v učebně

Úvodní
administrace

(min)

Zkouška
(min}/p edpoklad

závérečná
administrace

(min)

11:10 1_5 70 / LL:25-12:35 5

25 /o 11:10 15 90 / 1,1,:25-12:55 5

5a% 11:30 15 105 / n:45-13:30 5

75% 11:50 15 L25 / 12:05-14:10 5

Loo % L2zLO 15 L4O / 12:25-14:45 5

MATEMATIKA
časové

nav, šení pro
konání zkoušky

Začátek
administrace

zkoušky v učebně

Úvodní
administrace

(min)

Zkouška
(min}/p edpoklad

závěrečná
administrace

(min)

8:30 1_5 85 l 8:45-10:10 5

25% 8:30 15 110 / 8:45-10:35 5

5a% 8:30 15 130 / 8:45-].0:55 5

75 o/o 8:30 1_5 150 /8:45-11:]_5 5

1o0% 8:30 15 L7O l 8:45-].1:35 5

ČgSKÝ IAZYK A LITERATURA

časové
nav, šení pro

konání zkoušky

Začátek
administrace

zkoušky v učebně

Úvodní
administrace

(min}

Zkouška
(min}lp edpoklad

závérečná
administrace

(min}

11:10 1-5 70 / 1,1,:25-12:35 5

25% 11:10 15 9a / LL:25-12:55 5

5O o/o 11:30 15 105 / 11:45-]_3:30 5

75% 11:50 15 I25 / 12:05-].4:10 5

Lao % L2:IO 15 I4O / 12:25-1,4:45 5



Príloha MSMT-583/202L-3k č. j.:

2. RADNY TERMlN JEDNoTNE zKoUsKY

4. května 2021 - CTYRLETE OBORY VZDELANI

6. května 2o2I- VícrLETÁ GvMN Ázln

MATEMATIKA
časové

nav, šení pro
konání zkoušky

Začátek
administrace

zkoušky v učebně

Úvodní
administrace

(min)

Zkouška
(min}/p edpoklad

závěrečná
administrace

(min)

8:30 15 85 / 8:45-].0:].0 5

25% 8:30 15 110 / 8:a5-10:35 5

50% 8:30 15 130 / 8:45-10:55 5

75% 8:30 15 150 /8:45-11:15 5

1o0% 8:30 15 L7O / 8:45-11:35 5

črsrÝ lnzyK A LITERATuRA

časové
nav, šení pro

konání zkoušky

Začátek
administrace

zkoušky v učebně

Úvodní
administrace

(min)

Zkouška
(min}/p edpoklad

závěrečná
administrace

(min)

11:10 15 70 / LL:25-12:35 5

25% 11:10 1-5 90 / 1,L:25-1-2:55 5

50% 11:30 15 105 / 1L:45-I3:30 5

75% 11:50 15 L25 / 12:05-14:10 5

L00 % L2:LO 15 I4O / 12:25-14:45 5

MATEMATIKA
časové

nav, šení pro
konání zkoušky

Začátek
administrace

zkoušky v učebně

Úvodní
administrace

(min}

Zkouška
(min}/p edpoklad

závěrečná
administrace

(min)

8:30 15 85 / 8:45-10:10 5

25% 8:30 15 110 l 8:45-].0:35 5

50% 8:30 15 130 l 8:45-10:55 5

75% 8:30 15 150 l 8:45-11:].5 5

L00 % 8:30 1_5 L70 l 8:45-11:35 5

CESKY JAZYK A LITERATURA

časové
nav, šení pro

konání zkoušky

Začátek
administrace

zkoušky v učebně

Úvodní
administrace

(min)

Zkouška
(min}/p edpoklad

Lávérečná
administrace

(min)

11:10 1_5 7a / LL:25-12:35 5

25% 11:10 15 9a / LL:25-12:55 5

50% 11:30 1_5 105 / n:45-13:30 5

75% 11:50 15 I25 / 12:05-].4:10 5

Laa % 12:10 15 140 / I2:25-L4:45 5



,,
Príloha k č. j.: MSMT-583/202L-3

,\,
1. NAHRADNI TERM|N JEDNoTNE zKoUsKY

2, června 2021 - VŠEcHNy oBoRy vzDĚLÁNí

MATEMATIKA
časové

nav, šení pro
konání zkoušky

Začátek
administrace

zkoušky v učebně

Úvodní
administrace

(min}

Zkouška

{min}/p edpoklad

závěrečná
administrace

(min)

8:30 15 85 / 8:45-]_0:].0 5

25% 8:30 15 110 l 8:45-10:35 5

50% 8:30 1_5 130 / 8:45-10:55 5

75% 8:30 15 150 / 8:45-11:].5 5

Ioo % 8:30 15 L7O / 8:45-11:35 5

črsrÝ :ptzyK A LITERATuRA
časové

nav, šení pro
konání zkoušky

Začátek
administrace

zkoušky v učebně

Úvodní
administrace

(min)

Zkouška
(min}/p edpoklad

závěrečná
administrace

(min)

11:10 15 70 / LL:25-12:35 5

25% 11:10 15 90 / 1,L:25-12:55 5

50% 11:30 15 105 / n:45-13:30 5

75% 11:50 15 I25 / 12:05-14:10 5

lao % L2zLO 15 L4O / I2:25-L4:45 5



P íIoha I< č. j.: MSMT-583/ZO7L-3

,\,
2. NAHRADNl TERMIN JEDNOTNE ZKOUSKY

3. června 2027. - VŠEcHNy oBoRy vzDĚLÁNí

MATEMAT|KA
časové

nav, šení pro
konání zkoušky

Začátek
administrace

zkoušky v učebně

Úvodní
administrace

(min)

Zkouška
(min)/p edpoklad

závěrečná
administrace

(min)

8:30 15 85 / 8:45-10:10 5

25% 8:30 15 1t0 / 8:45-10:35 5

5a% 8:30 15 130 / 8:45-10:55 5

75% 8:30 15 150 l8:45-11:].5 5

Laa % 8:30 15 I7O l 8:45-11:35 5

ČrSKÝ JAZYK A LITERATURA

časové
nav šení pro

konání zkoušky

Začátek
administrace

zkoušky v učebně

Úvodní
administrace

(min)

Zkouška
(min}/p edpoklad

závěrečná
administrace

(min)

11:10 15 70 / 1"1":25-12:35 5

25 Y" 11:10 1_5 90 / 1"1,:25-12:55 5

5a% 11:30 1_5 105 / n:45-I3:30 5

75% 11:50 15 L25 / 12:05-].4:10 5

LOa % L2:La 15 L4O / 12:25-1,4:45 5


