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Základní informace o státních PZ 

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

tělovýchovy skrze svou agenturu CERMAT. Od školního roku 2016/2017 je 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. 

 

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 2017. Hledejte je nejčastěji na webových stránkách vámi vybrané školy. 

Státní přijímací zkoušky 2017 

Testování proběhne v roce 2017 na všech studijních oborech zakončených maturitní zkouškou. Vlastní 

testování bude realizováno ve dvou řádných termínech. Oba termíny testů budou probíhat ve dvou 

různých dnech: jeden den pro uchazeče o přijetí na šestiletá a osmiletá gymnázia a jiný den pro 

uchazeče o čtyřletá studia. První a druhý náhradní termín je určen pro všechny obory vzdělávání. 

  

Termíny testů státních přijímacích zkoušek proběhnou v následujících dnech: 

První řádný termín - čtyřleté obory 12. dubna 2017 

První řádný termín - šestileté a osmileté obory 18. dubna 2017 

Druhý řádný termín - čtyřleté obory 19. dubna 2017 

Druhý řádný termín - šestileté a osmileté obory 20. dubna 2017 

První náhradní termín 11. květen 2017 



Termíny testů státních přijímacích zkoušek proběhnou v následujících dnech: 

Druhý náhradní termín 12. květen 2017 

  

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou a obory vzdělání s výučním 

listem. Dále se netýkají uměleckých škol, kde se 2. 1. 2017 a 15. 1. 2017 konají talentové zkoušky a 

konzervatoří, kde se konají talentové zkoušky v termínech 15. 1. 2017 a 31. 1. 2017. 

Pro každé kolo budou připraveny jednotné testy z českého jazyka a literatury (ČJL) a matematiky (MA), 

a to v provedení pro čtyřleté, šestileté a osmileté studium. Uchazečům a školám budou v předstihu k 

dispozici ilustrační testy jako jeden z předpokladů srovnatelnosti podmínek. Testování proběhne 

metodou tužka – papír; žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě. 

Loňská struktura státních přijímacích zkoušek, měla následující podobu: 

 Testy budou 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 hodnocen i postup řešení. 

 U obou testů je časový limit 60 minut a maximální dosažitelný počet bodů je 50. 

 Uchazeči budou své odpovědi vyplňovat do záznamového archu. 

 Pro žáky s SVP (specifickými vzdělávacími potřebami) může ředitel školy rozhodnout o prodloužení 

časového limitu na řešení testů. CERMAT nebudemodifikovat testy (např. větší, bezpatkové písmo). 

Příprava na státní přijímací zkoušky 

Na státní přijímací zkoušky nevydává CERMAT žádné přípravné materiály. Na stránkách CERMATu je 

možné nalézt podobu didaktických testů použitých v roce 2015 a v roce 2016 v řádném termínu 

zkoušky. 

 

Přípravné materiály připravované společností Scio pro školní rok 2016/2017 jsou cíleně 

vyvíjeny jako příprava na státní přijímací zkoušky. 

 

Testy CERMATu by měly vycházet z Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy (RVP). 

Z RVP plně vychází všechny přípravné materiály společnosti Scio, po obsahové stránce tedy lze k 

přípravě na státní přijímací zkoušky využít všechny přípravné produkty Scio, zvláště pak následující: 

 Přijímačky nanečisto 

 Tištěné sady testů a cvičebnice 

 Komplexní on-line příprava 

 Prezenční kurzy 

 Individuální příprava 

Více informací o státních přijímacích zkouškách na stránkách CERMATu zde. 

  

 

https://scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/prijimacky-nanecisto/
https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/tistene-sady-testu/index.asp
https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/on-line-kurzy/index.asp
https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/prezencni-kurzy/index.asp
https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/osobni-instruktor/index.asp
http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html


Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2016/2017 

/viz kapitola 5.1 ze Souboru pedagogicko-organizačních informací na školní rok 

2016/2017,  

Čj.: MSMT-7896/2016-3/ 

 

Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 
 

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2016/2017 

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových 

zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího 

řízení ke vzdělávání ve středních školách a která nahrazuje vyhlášku č. 671/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

Novinkou v přijímacím řízení ve školním roce 2016/2017 bude zejména: 

 sjednocení termínu pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez 

talentové zkoušky na 1. března na první kolo přijímacího řízení, 

 konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného 

studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy 

vzdělávání, 

 přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů 

zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Pro tento účel předává údaje 

z přihlášky uchazečů o přijetí do oborů vzdělání s maturitní zkouškou škola Centru pro zjišťování 

výsledků vzdělávání způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.  

 jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk 

a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím 

programem pro základní vzdělávání, 

 jednotná zkouška se koná podle § 60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení, 

ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 30. září předchozího kalendářního roku a zveřejní 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

 jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány bezplatně školám, 

 školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího 

řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v 

případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %, 

 v oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se konávají talentové zkoušky v pracovních 

dnech od 2. ledna a nově do 15. února.  

 mění se termín pro přijímací zkoušky (jednotné i školní) do oborů vzdělání bez talentové zkoušky 

v prvním kole přijímacího řízení - konají se v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. 

dubna; 

V platnosti, jako v uplynulém školním roce, tak v prvním kole přijímacího řízení zůstává zejména:  

 podávání jen dvou přihlášek (uchazeč se může přihlásit jen na 2 obory vzdělání),  

 vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou 

vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům 

nejdříve 22. dubna,  

 po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 

pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se 

hlásí do jiné než denní formy vzdělávání),  

 vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem a možnost uplatnění 

zápisového lístku je jen jednou,  



 výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou ve dvou případech, kdy jej uchazeč 

může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho bylo odvolání úspěšné, a v 

případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou 

byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky),  

 termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech do 

oborů s talentovou zkouškou skupiny oborů skupiny 82 Umění a užité umění od 2. ledna 

do 15. ledna,  

 termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání 

konzervatoří v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna, 

 termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez 

maturitní zkoušky, se konají v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech 

v období od 22. dubna do 30. dubna.  

Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2016/2017 byl zveřejněn dne 

2. června 2016 na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/soubor-pedagogicko-

organizacnich-informaci-2016-2017.  

 

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017 

Termín  Aktivita  

do 30. září 2016 
Ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku stanoví termín pro konání 

jednotných zkoušek podle § 60c odst. 1 školského zákona. 

do 31. října 2016 Ředitel školy vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. 

do 30. listopadu 2016 Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. 

od 2. do 15. ledna 2017 
Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se 

sportovní přípravou. 

od 2. ledna do 15. února 

2017 
Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou. 

do 20. ledna 2017 
Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky s výjimkou Gymnázií se sportovní 

přípravou. 

od 15. do 31. ledna 2017 Talentové zkoušky v konzervatořích. 

do 31. ledna 2017 Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou). 

do 20. února 2017 
Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se 

sportovní přípravou.  

do 1. března 2017 
Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové 

zkoušky. 

od 12. do 28. dubna 2017 
Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou 

v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku. 

od 22. do 30. dubna 2017 
Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a 

závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.  

12. dubna 2017 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/soubor-pedagogicko-organizacnich-informaci-2016-2017
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/soubor-pedagogicko-organizacnich-informaci-2016-2017


vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského 

zákona). 

18. dubna 2017 
1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a 

osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona). 

19. dubna 2017 

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory 

vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského 

zákona. 

20. dubna 2017 
2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a 

osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona) 

11. května 2017 1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání. 

12. května 2017 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání. 

 

 


