NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY – JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (JPZ)
NA STŘEDNÍ ŠKOLY
1. Kde se bude konat JPZ?
JPZ se bude konat na střední škole, která je uvedena na tvoji v přihlášce na prvním místě.
2. Jaké jsou konkrétní termíny konání JPZ?

Řádný termín
Náhradní termín

8. června 2020
9. června 2020
23. června 2020

4–leté studijní obory
víceletá gymnázia
všechny studijní obory

3. Jaký čas budu mít na jednotlivé testy?
Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut, test z matematiky trvá 85 minut.
4. Kdy obdržím pozvánku k JPZ?
Pozvánku bys měl dostat na konci května, konkrétně 25.5.
5. Komu je určen náhradní termín JPZ?
Náhradní termín je určen pro ty uchazeče, kteří se z vážných důvodů nemohou zúčastnit
řádného termínu.
6. Musím se omluvit, pokud se nemohu zúčastnit řádného termínu JPZ?
Ano, písemnou formou nejpozději do 3 dnů. Písemnou omluvu zašleš na adresu střední školy, kde
jsi měl konat JPZ.
7. Kdo vyhodnocuje moje testy?
Testy hodnotí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).
8. Jakou dobu má Centrum na opravu a vyhodnocování mých testů?
Centrum musí výsledky testů zpřístupnit do týdne po termínu JPZ.
9. Kdy se konkrétně dozvím, jak jsem u JPZ uspěl?
Ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 dnů po termínu JPZ, nepřijatým
uchazečům v tomto termínu odešle rozhodnutí o nepřijetí.
10. Jak mám použít zápisový lístek?
Na odevzdání zápisového lístku máš 5 pracovních dnů, které běží od termínu zveřejnění
seznamu přijatých uchazečů. Termín odevzdání zápisového lístku je tedy do 23. června 2020.
11. Uplatňuje se v této mimořádné situaci odvolání?
Ne, proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání se nelze odvolat.
12. Co mám dělat v případě nepřijetí?
Ten, kdo nebyl přijat, vyjádří svou vůli být přijat na základě vydání nového rozhodnutí: ve lhůtě
do 3 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel rozhodnutí o nepřijetí, podá žádost o vydání nového
rozhodnutí.
13. Můžu uplatnit zápisový lístek opakovaně?
Uchazeč může letos uplatnit zápisový lístek opakovaně, pokud je přijat na základě nového
rozhodnutí. Pokud někteří přijatí uchazeči neodevzdali zápisový lístek, lze pak novým
rozhodnutím přijmout ty uchazeče, kteří se umístili “pod čarou”.
ZÁVĚREČNÉ DOPORUČENÍ: všechny nejasnosti komunikujte s konkrétní střední školou,
která vám poskytne nejpřesnější informace.

