
Přijímací řízení na SŠ a víceletá gymnázia 2021 

 

Důležitá data pro žáky 9. tříd 

 

31. října pro obory s talentovou zkouškou - zveřejnění informací k 1. kolu přijímacích zkoušek 

30. listopadu pro obory s talentovou zkouškou - poslední termín pro podání přihlášky (denní i jiné 
formy vzdělávání) 

30. listopadu pro obory s talentovou zkouškou - nejpozději 30. 11. obdrží žák ZŠ na své ZŠ zápisový 
list 

2. - 15. ledna termín pro konání talentové zkoušky pro obory s talentovou zkouškou v 1. kole 

2. - 15. února termín pro konání talentové zkoušky pro obor Gymnázium se sportovní přípravou v 1. 
kole 

15. - 31. ledna termín pro konání talentové zkoušky v konzervatoři v 1. kole přijímacího řízení pro 
všechny formy vzdělávání 

20. ledna nejzazší datum pro zaslání výsledků talentové zkoušky 

31. ledna zveřejnění informací k 1. kolu přijímacích zkoušek u oborů bez talentové zkoušky 

5. - 15. února termín pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, vydání rozhodnutí o nepřijetí na 
základě talentové zkoušky 

20. února nejzazší datum pro zaslání výsledků talentové zkoušky pro obor Gymnázium se 
sportovní přípravou 

1. března do 1. března se podává přihláška řediteli školy (bez talentové zkoušky) 

15. března nejpozději 15. 3. obdrží žák ZŠ na své ZŠ zápisový lístek (mimo oborů s talentovou 
zkouškou) 

12. dubna čtyřleté obory - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 1. termín 

14. dubna víceletá gymnázia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 1. termín 

13. dubna čtyřleté obory - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín 

15. dubna víceletá gymnázia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín 

15. dubna do tohoto termínu musí ředitel zveřejnit seznam přijatých, odeslat rozhodnutí o nepřijetí 
v 1. kole, pokud se nekonala přijímací zkouška 

28. dubna Centrum zpřístupní výsledky jednotné zkoušky školám 

28. - 30. dubna ředitel školy po zpřístupnění hodnocení Centrem zveřejní celkové hodnocení uchazečů 
v 1. kole, zveřejní prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě 

3. května nejzazší termín pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ředitelem školy u oborů s 
maturitní zkouškou v 1. kole 

12. května náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení - 1. termín 

13. května náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení - 2. termín 

 

 

 

 



 

 

Důležitá čísla 

 

1 počet kol přijímacího řízení není omezen, musí být nejméně 1 kolo 

 každý uchazeč obdrží jeden zápisový list - s identifikačním kódem, nesmí nikdo ztratit!!!! 

 náhradní termín zkoušky se koná nejpozději do 1 měsíce po řádném termínu zkoušky 

 1. dnem školního roku nebo dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí se uchazeč stává žákem školy 

2 minimální počet termínů přijímacích zkoušek pro 1. kolo přijímacího řízení je 2 

 maximální počet přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení  (platí i pro víceletá gymnázia). Počet 
přihlášek pro 2. kolo a další kola není omezen. 

3 do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání 

 do 3 dnů po termínu zkoušky se musí písemně omluvit důvod neúčasti u zkoušky 

7 u 2. kola a dalšího kola se rozesílá pozvánka ke zkoušce nejpozději 7 dní před konáním 

10 zápisový lístek musí být předán řediteli nejpozději do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí 

14 u 1. kola školní přijímací zkoušky se rozesílá pozvánka nejpozději 14. dní před konáním 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


