
Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2020/ 2021 

 

• Přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou 

zkouškou se předkládají do 30. listopadu 2020 pro 1. kolo přijímacího 

řízení; žák si o přihlášku u kariérního poradce včas zažádá sám. 

• Přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové 

zkoušky se předkládají do 1. března 2021 pro 1. kolo přijímacího 

řízení. 

• Uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání k 30.11.2020 

a až na dva obory vzdělání k 1. březnu 2021;  

školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve 

stejném pořadí. 

 

• Termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů 

středního vzdělávání skupiny oborů 82 Umění a užité umění je stanoven v 

pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021; 

• pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní 
přípravou od 2. ledna do 15. února 2021; 

• termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů 
vzdělání konzervatoří je stanoven v pracovních dnech od 15. ledna 

do 31. ledna 2021; 

• termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové 

zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je 

stanoven v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna 2021; 

přijímací zkoušky (školní) 

 

• termín pro školní přijímací zkoušky do maturitních oborů vzdělání 

bez talentové zkoušky v 1. kole  

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia: 

1. termín: pondělí  12. dubna 2021 

2. termín: úterý      13. dubna 2021 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 

1. termín: středa   14. dubna 2021 

2. termín: čtvrtek  15. dubna 2021 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro 

všechny uvedené obory vzdělání na dny: 

1. termín: středa   12. května 2021 

2. termín: čtvrtek  13. května 2021 

 

 



Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní 

zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny 

oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání. 

 

Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování 

výsledků vzdělávání a zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2021.  

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 %. 

Na základě ustanovení § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních 

pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při 

epidemii koronaviru SARS CoV-2, nelze v rámci kritérií přijímacího 

řízení ve školním roce 2020/2021 hodnotit hodnocení na vysvědčení za 

druhé pololetí školního roku 2019/2020.  
 
Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých 

uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zaslání písemného 

rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u 

oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění uskuteční v termínu 

od 5. do 15. února 2021; u oborů bez talentové zkoušky a bez maturitní 

zkoušky se uskuteční v termínu od 22. do 30. dubna 2021, resp. koná-li se 

školní přijímací zkouška, tak do dvou pracovních dnů po konání této 

zkoušky; u oborů bez talentové zkoušky a s maturitní zkouškou a oboru 

Gymnázium se sportovní přípravou se uskuteční do dvou pracovních dnů 

po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem školám.  

 

Zápisové lístky 

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o 

školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů 

ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat 

uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání). 

Zápisové lístky budou k vyzvednutí u třídních učitelů od 14.2.2021. 

 

Žák se zájmem o střední školu s talentovou zkouškou si o zápisový lístek u 

kariérního poradce zažádá v případě, že byl na školu přijat. 

Neodevzdá-li žák zápisový lístek řediteli střední školy v daném termínu, 

zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí – na toto místo bude přijat jiný 

žák. 

Zápisový lístek může být uplatněn jen jednou – nelze ho vzít zpět. 

To neplatí v případě, že žák chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl 

přijat na základě odvolání. 


