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Informace k přijímacímu řízení v oborech s talentovou zkouškou 

 

Přihlášky se podávají do 30. listopadu. 

Uchazeč může podat až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. 

Při podání dvou přihlášek se uvádí školy a obory vzdělání na obou tiskopisech přihlášky ve stejném pořadí. 

Pořadí škol uvedených v přihláškách určuje, kde a kdy (v 1. nebo v 2. termínu vyhlášeném ministerstvem) se uchazeč 

zúčastní jednotné zkoušky z matematiky a českého jazyka. 

Jednotná zkouška z matematiky a z českého jazyka se nekoná pouze při přijímání do oborů umění a užité umění. 

Uchazeči do oborů vzdělání sportovní třídy gymnázia konají v rámci přijímacího řízení talentovou zkoušku + 

jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a z českého jazyka a literatury + případně i tzv. školní přijímací zkoušku 

(pokud o jejím konání ředitel školy rozhodne, pak ji stanoví ve dvou termínech  -  v období od 12. dubna do 28. 

dubna) 

Talentová zkouška se koná ve dvou termínech v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. února, aby se jí mohl 

účastnit i uchazeč podávající 2 přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou (uchazeč v přihlášce uvádí, v jakém 

termínu se talentové zkoušky zúčastní). 

O výsledku talentové zkoušky budou uchazeči informováni nejpozději do 20. února. 

Vyhodnocení výsledku uchazeče:  Jako dosud bude ředitel školy hodnotit uchazeče na základě stanovených kritérií 

přijímacího řízení, kde jejich nedílnou součástí je hodnocení na vysvědčení z předcházejícího vzdělávání, výsledek 

talentové zkoušky (a výsledek jednotné zkoušky). Dále půjde o hodnocení podle ostatních kritérií přijímacího řízení 

stanovených jako dosud ředitelem školy. 

Jednotné přijímací zkoušky se konají 12. a 16. dubna 2018 pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou (MZ). 

Jednotnou zkoušku bude uchazeč do oboru vzdělání s talentovou zkouškou konat i v případě, že nevykonal úspěšně 

talentovou zkoušku, a to z důvodu podání přihlášky do přijímacího řízení v jiném oboru vzdělání s maturitní 

zkouškou. 

V případě, že se uchazeč přihlásí do 30. listopadu jen na jednu školu s oborem vzdělání s talentovou zkouškou, má 

možnost vyznačit v přihlášce podané do 1. března, ve které škole bude konat jednotnou zkoušku podruhé. 

Uchazeči, kteří úspěšně vykonají talentovou zkoušku, obdrží výsledek přijímacího řízení do oboru vzdělání 

s talentovou zkouškou po vyhodnocení výsledku jednotné zkoušky v příslušné škole koncem dubna. 

Kromě 2 přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou může uchazeč podat až 2 další přihlášky na obory 

vzdělání bez talentové zkoušky. 

Obdobně jako v předchozích letech platí, že stejný termín pro konání přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo 

jiné škole není důvodem pro stanovení náhradního termínu konání zkoušky. 

Odevzdání zápisového lístku: Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, pokud uchazeč 

uplatní zápisový lístek ve škole, ve které byl přijat na základě odvolání. 

 



 

Informace k přijímacímu řízení na SŠ s maturitní zkouškou v oborech bez talentové zkoušky 
 

Přihlášky se podávají do 1. března.  

Na obou tiskopisech přihlášky se uvádí školy a obory vzdělání ve stejném pořadí. 

Jednotné zkoušky se konají  12 a 16. dubna 2018 pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou (MZ)   

( 13. a 17. dubna pro víceletá gymnázia) 

Uchazeč, který podá nejméně dvě přihlášky do oborů vzdělání s maturitou, koná jednotnou zkoušku ve dvou 

termínech a započítá se mu její lepší výsledek. 

V náhradním termínu koná uchazeč jednotnou zkoušku, pokud byl řádně omluven a omluva mu byla uznána. Pro 

náhradní termín předává ředitel školy nebo jím pověřený pracovník školy údaje Centru nejpozději do dvou dnů od 

uznání omluvy. 

Stanovením náhradního termínu pro konkrétního uchazeče na jeden ze dvou termínů jednotné zkoušky je zachováno 

právo uchazeče konat jednotnou zkoušku ve dvou termínech i v případě, že je omluven z obou řádných termínů. 

Na školách, ve kterých se takový uchazeč přihlásil do oboru vzdělání s MZ (v němž se výsledek jednotné zkoušky 

uplatňuje), je povolení náhradního termínu důvodem pro odložení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí na jedno plánované 

místo. 

Konání přijímací zkoušky v náhradním termínu v prvním kole přijímacího řízení je součástí tohoto kola přijímacího 

řízení; uchazeči se zohledňuje i lepší výsledek jednotné zkoušky konané v náhradním termínu.  

Rozhodnutí o přijetí se vyhlašuje jako dosud zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. 

Nepřijatým uchazečům se zasílá rozhodnutí o nepřijetí do 2 pracovních dnů od zpřístupnění výsledku jednotné 

zkoušky Centrem. 

Odevzdání zápisového lístku: Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, pokud uchazeč 

uplatní zápisový lístek ve škole, ve které byl přijat na základě odvolání. 

Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, 

pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky. 


