SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, KTERÝM SE NOVĚ
V SOUVISLOSTI S MIMOŘÁDNÝMI OPATŘENÍMI PŘI EPIDEMII KORONAVIRU SARS COV-2
URČUJE ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ (ZKUŠEBNÍ SCHÉMA) JEDNOTNÉ
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY V RÁMCI 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU OBORŮ VZDĚLÁNÍ
S MATURITNÍ ZKOUŠKOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Praha 12. května 2020
č. j.: MSMT-2727/2020-2
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje časový rozvrh konání písemných testů jednotné
zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou
kategorie stupně dosaženého vzdělání M, K a L podle § 2 odst. 2 a 3 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních
pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce
2019/2020 ve spojení s § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
k termínům stanoveným Harmonogramem zkoušek, který je přílohou k vyhlášce č. 232/2020 Sb.,
o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020.
Zkušební schéma je pro 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 pro všechny
formy vzdělávání. V náhradním termínu je zkušební schéma stanoveno pro všechny obory vzdělání
shodně, a to pro všechny formy vzdělávání.
Údaje 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 %, 50 %, 75 %
nebo 100 %. 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 v souladu s § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

PhDr. Karel Kovář, Ph.D.
náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže

Příloha k č. j.: MSMT-2727/2020-2

PRODLOUŽENÍ
ŘÁDNÝ TERMÍN JEDNOTNÉ ZKOUŠKY
8. června 2020 – ČTYŘLETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ
MATEMATIKA
Časové
Začátek
Úvodní
Zkouška
navýšení pro
administrace
administrace
(min)/předpoklad
konání zkoušky zkoušky v učebně
(min)
–
25 %
50 %
75 %
100 %

8:30
8:30
8:30
8:30
8:30

15
15
15
15
15

85 / 8:45-10:10
110 / 8:45-10:35
130 / 8:45-10:55
150 / 8:45-11:15
170 / 8:45-11:35

Závěrečná
administrace
(min)
5
5
5
5
5

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Časové
Začátek
Úvodní
Zkouška
navýšení pro
administrace
administrace
(min)/předpoklad
konání zkoušky zkoušky v učebně
(min)
–
25 %
50 %
75 %
100 %

10:55
11:20
11:30
11:50
12:10

15
15
15
15
15

70 / 11:10-12:20
90 / 11:35-13:05
105 / 11:45-13:30
125 / 12:05-14:10
140 / 12:25-14:45

Závěrečná
administrace
(min)
5
5
5
5
5

