
Termíny pro 1. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020 

Školní rok 2019/2020 
U oborů vzdělání s talentovou 

zkouškou 
U oborů vzdělání bez talentové 

zkoušky 

Zákonný zástupce nezletilého 
uchazeče nebo zletilý uchazeč 
podává přihlášku řediteli střední 
školy nejpozději 

do 30. listopadu 2019, 
resp. 2. prosince 2019 

do 1. března 2020, 
resp. 2. března 2020 

Zápisový lístek obdrží uchazeč do 30. listopadu 
žák ZŠ ve své škole 

do 15. března 
žák ZŠ ve své škole 

Ostatní uchazeči, kteří jej předkládají, od krajského úřadu, a to na základě 
písemné žádosti. 

Ředitel školy zveřejní rozhodnutí o 
termínech konání přijímací zkoušky, 
kritéria přijímacího řízení a 
předpokládaný počet přijímaných 
uchazečů nejpozději  

do 31. října 2019 do 31. ledna 2020 

Termíny konání talentové zkoušky 
ve střední škole 

Obory středního vzdělání s 
talentovou zkouškou:  
od 2. ledna do 15. ledna 2020  
 
GSP: od 2. ledna do 15. února 2020 

Obory středního vzdělání s MZ:  
od 12. dubna do 28. dubna 2020  
 
Obory středního vzdělání s výučním 
listem:  
od 22. dubna do 30. dubna 2020  

Termíny konání talentové zkoušky v 
konzervatoři 

od 15. ledna do 31. ledna 2020 X 

Termíny konání jednotné zkoušky Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:  
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  

Zveřejnění výsledků přijímací 
zkoušky 

Obory středního vzdělání 
s talentovou zkouškou:  
do 20. ledna 2020 sdělení o výsledku 
talentové zkoušky; 
 
od 5. do 15. února 2020 zveřejnění 
celkových výsledků přijímacího řízení 
u všech oborů skupiny 82 Umění a 
užité umění (střední školy i 
konzervatoře).  
 
GSP:  
do 20. února 2020 sdělení o výsledku 
talentové zkoušky, dále jako u oborů 
středního vzdělání s MZ  

Obory středního vzdělání s MZ:  
do 28. dubna 2020 poskytnutí 
výsledků jednotné zkoušky školám 
od CZVV, do 30. dubna 2020 
zveřejnění celkových výsledků 
ředitelem školy  
 
 
 
 
 
Obory středního vzdělání s výučním 
listem:  
od 22. dubna do 30. dubna 2020  

Pozn.: GSP = obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou    Zdroj: MŠMT 


