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V Praze dne 11. 8. 2020 
  Č. j.: C154/B/2020/Ř/7 
 

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 
Na základě Vaší žádosti obdržené 29. 6. 2020 a na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy ze dne 4. 8. 2020 Vám sdělujeme, že Centrum Vaší žádosti týkající se   

„poskytnutí údajů o jednotné přijímací zkoušce a společné části maturitní zkoušky v roce 2020, a to: 
1) výsledky jednotlivých uchazečů a žáků v jednotlivých úlohách testů a výsledky za jednotlivé školy 
v členění podle skupin oborů vzdělání, a to ve strojově čitelném formátu bez možnosti identifikace 
uchazečů a žáků“. 

 
vyhovuje 

s ohledem na skutečnost, že poskytnutí žadatelem požadované informace nebrání InfZ a po nabytí 
účinnosti ani současné znění školského zákona. Jelikož se jedná o již zveřejněné informace citované v 
žádosti žadatele, Centrum žádosti vyhovuje v souladu s ustanovením §6 odst. 1 InfZ, tedy poskytnutím 
informací umožňujících vyhledání a získání zveřejněné informace, tedy s odkazem na internetové 
stránky, kde se informace nacházejí. 

 
Veškeré Vámi požadované údaje jsou veřejně dostupné na webových stránkách Centra, resp. na 
Výsledkovém portálu, konkrétně: 

Údaje o jednotné přijímací zkoušce v roce 2020 – výsledky jednotlivých uchazečů v jednotlivých 
úlohách testů. 

- na výsledkovém portálu v záložce Položková data 
https://vysledky.cermat.cz/statistika/Default.aspx;  výběr – jednotná přijímací zkouška, 
2020; soubory JPZ2020_polozkova_data_xxxx.xlsx , 

 
Údaje o jednotné přijímací zkoušce 2020 – výsledky za jednotlivé školy v členění podle skupin oborů 
vzdělání. 

- na výsledkovém portálu v záložce Položková data 
https://vysledky.cermat.cz/statistika/Default.aspx;  výběr – jednotná přijímací zkouška, 
2020; soubor JPZ2020_skoly-skolobory_web.xlsx  , 

 
Údaje za společnou část maturitní zkoušky – výsledky jednotlivých žáků v jednotlivých úlohách testů. 

- na výsledkovém portálu v záložce Položková data 
https://vysledky.cermat.cz/statistika/Default.aspx;  výběr – maturitní zkoušky, 2020; 
soubory MZ2020j_polozkova_data_xxxx.xlsx, 

 
Údaje za společnou část maturitní zkoušky – výsledky za jednotlivé školy v členění podle skupin oborů 
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- na výsledkovém portálu v záložce Agregovaná data 
https://vysledky.cermat.cz/data/Default.aspx 
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