
Jednotná přijímací zkouška 2022 

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech 

maturitních oborů.  

Aktuální informace k celkové podobě přijímacího řízení naleznete v dokumentu Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy. 

 Informace MŠMT k podobě přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022  [PDF, 388 

kB] 

Dokdy je nutné podat přihlášku 

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro 1. kolo přijímacího řízení podat 

přihlášku až na dvě střední školy nebo dva maturitní obory (případně odborná zaměření téhož 

oboru podle školního vzdělávacího programu) v rámci jedné střední školy 

Termíny pro podání přihlášky 

1. do 1. března 2022 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky (přihlášky s růžovým, 

zeleným a hnědým podtiskem)  

Bližší informace k podání a vyplnění přihlášek jsou k dispozici v sekci Přihlášky na střední 

školu. 

Kdy se jednotná přijímací zkouška bude konat 

Jednotná přijímací zkouška se bude konat v termínech stanovených Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy 

OBOR VZDĚLÁNÍ  
1. ŘÁDNÝ 

TERMÍN  

2. ŘÁDNÝ 

TERMÍN  

1. NÁHRADNÍ 

TERMÍN  

2. NÁHRADNÍ 

TERMÍN  

Čtyřleté obory a obory 

nástavbového studia  

12. dubna 

2022  

13. dubna 

2022  10. května 2022  11. května 2022  

   

 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny 

konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2021/2022  [PDF, 240 kB] 

 Časový rozvrh konání didaktických testů jednotné přijímací zkoušky  [PDF, 277 kB] 

Pokud uchazeči podají dvě přihlášky do oborů s jednotnou přijímací zkouškou, mohou testy 

konat ve dvou termínech, a to v 1. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce na prvním 

místě, a v 2. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce jako druhou v pořadí (pořadí škol 

tedy neznamená preferenci zájmu o danou školu, ale pouze termín konání zkoušky). Pokud 

uchazeč podá pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, 

může jednotnou přijímací zkoušku konat pouze jednou.  

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2021/MSMT_informace_prijimaci_rizeni_skolni_rok_20-21_FINAL.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2021/MSMT_informace_prijimaci_rizeni_skolni_rok_20-21_FINAL.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/2021_Sdeleni_o_terminech.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/2021_Sdeleni_o_terminech.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/JZS/JPZschema2022.pdf


Jednotné testy 

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a 

literatury a z matematiky. Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně 

oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální 

možný počet dosažených bodů v testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 

bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si však mohou minimální 

hranici stanovit samy v rámci kritérií pro přijetí. 

Časový limit a povolené pomůcky 

Časový limit pro test z českého jazyka a literatury je 60 minut, na test z matematiky je 

vyhrazeno 70 minut. Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící 

propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná 

tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého 

pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky. 

DIDAKTICKÝ 

TEST 

VYMEZENÝ 

ČAS 
POVOLENÉ POMŮCKY 

Český jazyk a 

literatura 
60 minut Modře či černě píšící propisovací tužka 

Matematika 70 minut 
Modře či černě píšící propisovací tužka, obyčejná 

tužka a rýsovací potřeby 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou 

doporučení školského poradenského zařízení, mají časový limit pro konání testů prodloužen v 

souladu s informacemi uvedenými v doporučení. Více informací k úpravám podmínek 

zkoušky naleznete v sekci Úpravy podmínek přijímacího řízení. 

Hodnocení zkoušky 

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího 

řízení podílí nejméně 60 %.  Škola do výsledku přijímacího řízení zohledňuje vždy pouze 

lepší výsledek testu z příslušného předmětu. 

 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni

