
Konec období pro vyhlášení prvního kola přijímacího řízení 
do oborů vzdělání s talentovou zkouškou 
Od: čtvrtek 31. října 2019 00:00 

Do: čtvrtek 31. října 2019 23:59 

Ředitel školy, který plánuje přijmout uchazeče do oboru s talentovou zkouškou, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do 31. října. Společně s 

předpokládaným počtem přijímaných uchazečů  ředitel školy stanoví jednotná kritéria pro přijímání do oboru vzdělání a způsob hodnocení jejich 

splnění. 

Nejzazší termín pro odevzdání přihlášky do oboru 
 s talentovou zkouškou 

Od: pondělí 02. prosince 2019 00:00 

Do: pondělí 02. prosince 2019 23:59 

Uchazeč, který se hlásí do oboru s talentovou zkouškou, odevzdá řediteli střední školy přihlášku nejpozději do 2. prosince 2019. 

Začátek období pro konání talentových zkoušek do oboru 
Gymnázium se sportovní přípravou 
Od: čtvrtek 02. ledna 2020 00:00 

Do: sobota 15. února 2020 23:59 

Konkrétní termín talentové zkoušky stanoví ředitel střední školy, přičemž pro první kolo přijímacího řízení stanoví 2 termíny zkoušky. Výsledky 

talentové zkoušky sdělí ředitel školy zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče do 20. února. 

 



TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA SŠ 

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru 

Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:  

Čtyřleté obory vzdělání:  

1. termín: úterý 14. dubna 2020 

2. termín: středa 15. dubna 2020 

 Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 

1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020 

2. termín: pátek 17. dubna 2020 

 Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny: 

1. termín: středa 13. května 2020 

2. termín: čtvrtek 14. května 2020 



Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech 

od 2. ledna do 15. ledna 2020 

 do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech 

od 15. ledna do 31. ledna 2020 

Do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech 

od 2. ledna do 15. února 2020 

 Tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše! 

 

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, 

do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol 

skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři.  

 


