
Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021 

pro školní rok 2021/2022 

  

Termíny podání přihlášek na střední školy   

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení podat 2 přihlášky do 1. března 2021 (tento den již musí 

být na SŠ), v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020. Na 

formulář přihlášky žáci píší obě školy v pořadí podle svojí preference. Oba formuláře musí být 

vyplněné stejně. Žáci, kteří vykonali zkoušky do školy s uměleckým zaměřením, se mohou účastnit i 

jednotné přijímací zkoušky na jaře. Žáci podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o 

kterou mají zájem. Nepředkládají je prostřednictvím základní školy.  

  

Počet přihlášek na střední školy  

Žáci mohou podat dvě přihlášky na střední školy. To platí i pro žáky pátých nebo sedmých ročníků 

základních škol podávajících přihlášky na víceletá gymnázia.  

Přihlášky žák dostane v lednu spolu s pololetním vysvědčením nebo následující týden.  

 

Termíny prvního a druhého kola přijímacích zkoušek 

V oborech s maturitní zkouškou se vždy koná jednotná přijímací zkouška (a to i na soukromých 

školách) z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura. Realizací ověřování 

jednotných zkoušek bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Ilustrační 

testy jsou zveřejněny na stránkách www.cermat.cz  

Jednotné testy se budou konat 12. 4. 2021 a 13. 4. 2021. Žák má možnost konat oba písemné testy 

dvakrát, a to na školách v pořadí uvedených na přihlášce. Na střední školu se budou zasílat pouze 

lepší výsledky z testů. Pokud si žák vybral na jedné střední škole dva obory, musí si podat 2 přihlášky 

a také dělá testy dvakrát.  

Termín zkoušek pro šestileté a osmileté studium je 14. 4. 2021 a 15. 4. 2021.  

Náhradní termíny (pokud uchazeč svoji neúčast omluvil písemně nejpozději do 3 dnů ŘŠ) jsou 

stanoveny na 12. 5. a 13. 5. 2021.  

Talentová zkouška do oborů s talentovou zkouškou se koná v od 2. ledna do 15. ledna 2021, do 

oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. 

ledna 2021. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v 

pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2021, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku 

v termínech uvedených výše. 

  

Výsledky přijímacích zkoušek  

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí zveřejňuje ředitel SŠ -  je tedy nutno sledovat webové stránky SŠ 

nebo jejich vývěsní tabule. Výsledky jednotných státních testů budou známy  nejpozději do 30. 4. 

2021. Poštou bude uchazečům sděleno pouze nepřijetí na SŠ.  



Svůj úmysl vzdělávat se v dané SŠ potvrdí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním 

zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke studiu, a to nejpozději do 10 

pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (osobně nebo zaslat doporučeně). Zápisový lístek se 

také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán poště. Zápisový lístek může uchazeč 

uplatnit jen jednou. Neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat 

na základě odvolání. Vzít zpět zápisový lístek je možné i z umělecké školy a dát ho na SŠ, kde žák 

úspěšně vykonal jednotnou státní zkoušku. Zápisový lístek bude vydán zákonnému zástupci na 

základní škole v termínu, který bude oznámen v systému Bakaláři.  

  

Druhé kolo přijímacího řízení  

Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola vyhlásit další kola 

přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Počet přihlášek k dalším kolům přijímacího 

řízení vydaných základní školou není omezen.  

  

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ  

Lze se odvolat do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. O výsledku odvolacího řízení rozhodne 

příslušný krajský úřad, který má toto v kompetenci. Rozhodnutí musí oznámit nejdéle do třiceti dnů. 

Ve zvláštních případech může krajský úřad tuto dobu prodloužit, je však nutné toto vždy oznámit. 

Odvolání podávají rodiče uchazeče.  

  

Další informace  

Do prvních ročníků víceletých gymnázií se mohou hlásit výhradně jen děti z pátých a sedmých tříd 

základních škol.  

Ředitel SŠ musí nejdéle do konce ledna 2021 (u škol s talentovou zkouškou do konce října 2020) 

stanovit a zveřejnit konkrétní údaje o oborech a přijímacím řízení.  

Další informace k přijímacímu řízení najdete na těchto internetových stránkách:  

  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz  

CERMAT www.cermat.cz  

Královéhradecký kraj www.kr-kralovehradecky.cz 

Webové stránky ZŠ Jiráskovo nám. www.zsjirasek.cz 

Webové stránky www.infoabsolvent.cz 

Školský informační portál KHK www.sipkhk.cz 

 

 

 


