Přijímací zkoušky
Platné znění opatření obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3 (ve znění opatření obecné povahy
č.j. MSMT-1452/2021-1 a dodatků č. j. MSMT-4337/2021-1 a č. j. MSMT-4337/2021-6)



Rozhodne-li ředitel školy o nekonání stanovených přijímacích zkoušek, zveřejní tuto
informaci na internetových stránkách školy nejpozději do 19. března 2021



Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů
nejdříve 19. května 2021, v případě náhradního termínu nejdříve 14. června 2021, a
nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků
vzdělávání;



U jednotné přijímací zkoušky, jestliže je součástí přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
trvá test z českého jazyka a literatury 70 minut a test z matematiky 85 minut.



Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od
3. května do 19. května 2021.



Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky se pro čtyřleté
obory vzdělání s maturitní zkouškou a pro nástavbové studium koná ve dnech 3. a 4. května
2021 a pro nižší stupně víceletého gymnázia ve dnech 5. a 6. května 2021; náhradní termín
se koná ve dnech 2. a 3. června 2021.



Ředitel školy stanoví nové termíny konání školní přijímací zkoušky nejpozději do 9. dubna
2021 a zveřejní je na internetových stránkách školy.



Časový rozvrh konání jednotné přijímací zkoušky určí ministerstvo do 19. března 2021 a
zveřejní jej na svých internetových stránkách.

Talentové zkoušky


Období pro konání talentových zkoušek uchazečů se prodlužuje do 19. května. Ředitel školy
může vyhlásit nové termíny podle věty první bez omezení jejich počtu do 26. března 2021.



Pozvánku k jednotné, resp. školní přijímací zkoušce zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů
před konáním této zkoušky, tj. nejpozději 19. dubna, resp. 20. dubna 2021, pokud se koná
jednotná zkouška.



Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu
nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021.
V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021.



Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení
výsledků, tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021.
V náhradním termínu to je 28., resp. 29., resp. 30. června 2021.

Shrnutí
HARMONOGRAM KONÁNÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE
2020/2021
březen
do 19. 3. MŠMT zveřejní jednotné zkušební schéma.
do 19. 3. Ředitel školy oznámí uchazečům, že se nekoná ani školní ani jednotná přijímací zkouška,
pokud není převis přihlášek na daný obor vzdělání a pokud si to vyhradil v kritériích přijímacího řízení.
do 26. 3. Ředitel gymnázia se sportovní přípravou má (poslední) možnost oznámit změnu termínu
talentové zkoušky u uchazečů, kteří ji nekonali.
duben
do 9. 4. Ředitel školy oznámí změnu termínu školní přijímací zkoušky.
květen
3.5. – 19. 5. Období pro konání školních přijímacích zkoušek včetně neproběhlých zkoušek
talentových.
3.5. , 4. 5. První a druhý termín jednotné přijímací zkoušky do čtyřletých oborů vzdělání včetně
nástaveb.
5.5, 6. 5. První a druhý termín jednotné přijímací zkoušky do víceletých gymnázií.
19.5. – 21. 5. Vyhlášení výsledků řádného termínu přijímacího řízení.
červen
2. – 4. 6.

Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku z řádného termínu přijímacího řízení.

2.6., 3. 6.

První a druhý náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání.

14. – 16. 6. Vyhlášení výsledků náhradního termínu přijímacího řízení.
28. – 30. 6. Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku z náhradního termínu přijímacího
řízení.

