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Harmonogram přijímacího řízení ke vzdělávání pro 
školní rok 2021/2022  

 

Vysvětlení ke změnám v harmonogramu: 

červený text a přeškrtnutý text => úpravy a doplnění harmonogram v reakci na aktuální 

úpravy modelu přijímacích zkoušek  

měsíc den Činnost 

Leden 
 

4.–15.1. 

4.-29.1. 

Talentové zkoušky do oborů středního vzdělávání s talentovou 

zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou 

4.1.– 15.2. 

4.1.-31.3. 

Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní 

přípravou 

15.–31.1. 

4.-29.1. 
Talentové zkoušky v konzervatoři  

do 20.1. 

Sdělení o výsledku talentové zkoušky v oborech středního 

vzdělávání s talentovou zkouškou, s výjimkou oboru Gymnázium 

se sportovní přípravou (toto se nahradí vyhlášením výsledků 

přijímacího řízení viz níže s datem 5.-15.2.) 

do 31. 1. 
Žáci ZŠ podávající přihlášku do oborů vzdělání s talentovou 

zkouškou obdrží zápisový lístek 

do 31.1. 
Ředitel střední školy vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení (s výjimkou 

oborů vzdělání s talentovou zkouškou) 

únor 

5.-15.2. 

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení u oborů vzdělání s talentovou 

zkouškou a u konzervatoří, s výjimkou oboru Gymnázium se 

sportovní přípravou 

do 20.2. 

 

Sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání 

Gymnázium se sportovní přípravou 

březen 

 
 

do 1.3. Odevzdání přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky 

do 8.3. 

Ředitel střední školy může rozhodnout o nekonání JPZ nebo školní 

přijímací zkoušky, pokud počet podaných přihlášek nepřevyšuje 

předpokládaný počet přijímaných uchazečů (pokud si ředitel školy 

toto rozhodnutí vyhradil v kritériích pro přijetí) a oznámí to 

uchazečům na internetových stránkách školy  

do 15.3. 
CZVV informuje ředitele střední školy, že uchazeč koná JPZ v obou 

termínech na této škole 
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do 15.3. 
Žáci ZŠ podávající přihlášku do oborů vzdělání bez talentové 

zkoušky obdrží zápisový lístek 

do 19.3. 

Ředitel střední školy sdělí uchazečům, že rozhodl o nekonání JPZ 

nebo školní přijímací zkoušky z důvodu, že počet podaných 

přihlášek nepřevyšuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů 

duben 
do 5.4. 

Sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání 

Gymnázium se sportovní přípravou 

12.–28.4. 
Konání školních přijímacích zkoušek do 1. ročníku oborů vzdělání 

s maturitní zkouškou, pokud jsou vypsány 

22.–30.4. 
Konání školní přijímacích zkoušek do 1. ročníku oborů vzdělání bez 

talentové a maturitní zkoušky, pokud jsou vypsány 

12., 13.4. 
Konání JPZ do čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou a 

nástaveb 

14., 15.4. Konání JPZ do víceletých gymnázií 

22. 4.-4.5. 

Zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek do 1. ročníku oborů 

vzdělání bez talentové a maturitní zkoušky (max. 2 pracovní dny po 

konání zkoušek), 10 pracovních dní pro odevzdání zápisového 

lístku začíná běžet ode dne vyhlášení výsledků školou) 

do 28.4. Vyhodnocení JPZ a předání výsledků školám (řádný termín) 

28.-30.4. 

Vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek u oborů vzdělání 

s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky a oborů vzdělání 

Gymnázium se sportovní přípravou (řádný termín) 

květen 

  12., 13.5. 

Náhradní termín konání JPZ (náhradní termín školní přijímací 

zkoušky se koná nejdéle 1 měsíc po konání řádného termínu, 10 

pracovních dní pro odevzdání zápisového lístku začíná běžet ode 

dne vyhlášení výsledků školou) 

12.-14.5. 

(10 

pracovních 

dní od 

vyhlášení 

výsledků 

školou) 

Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku do oborů vzdělání 

s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky a oborů vzdělání 

Gymnázium se sportovní přípravou (s výjimkou uchazečů 

konajících přijímací zkoušky v náhradním termínu a uchazečů 

přijatých na základě odvolání) 

19.5. Vyhodnocení JPZ a předání výsledků školám (náhradní termín) 

 


