Přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 – ZMĚNY
(vydalo MŠMT – k 30. 11. 2020)

MŠMT učinilo úpravy přijímacích zkoušek v tomto školním roce. Veškeré změny mají za cíl zohlednit
výjimečnost epidemiologické situace v ČR.
U přijímacího řízení bude hlavní změnou to, že u čtyřletých oborů s maturitou si bude moci ředitel
školy sám rozhodnout, zda k přijímacímu řízení využije JPZ (jednotnou přijímací zkoušku) , či připraví
ŠPZ (školní přijímací zkoušku), či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky.

-

-

Uchazeč podává přihlášku na dvě školy
ŘŠ může rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení:
a) JPZ
b) ŠPZ
c) Rozhodne o přijetí bez konání zkoušky (v případě, že počet podaných přihlášek nebude
převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů). SŠ pak budou moci také rozšířit
okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna
Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ŘŠ do 31. 1. 2021 s tím, že ŠPZ může proběhnout také
distančním způsobem.
Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován do 1. 3. 2021
U talentových zkoušek u uměleckých oborů (konzervatoří) se prodlužuje období konání tohoto
typu zkoušky od 4. do 31. 2021
U GSP (sportovní gymnázium) se období konání talent. zkoušky prodlužuje od 2. 1. do 31. 3. 2021

Harmonogram přijímacího řízení ke vzdělávání v maturitních oborech pro školní rok 2021/2022
Do 30. 11. – Odevzdání přihlášky do oborů vzděláni s talentovou zkouškou
4. 1. – 31. 1. – Talentové zkoušky do oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou (mimo GSP)
4. 1. – 31. 3. – Talentové zkoušky do oboru vzdělání GSP
4. 1. – 31. 1. – Talentové zkoušky v konzervatoři
Do 31. 1. – Žáci podávající přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou – obdrží ZL (zápis. lístek)
Do 31. 1. – Ředitel SŠ vyhlásí první kolo přijímacího řízení (mimo oborů s talentovou zkouškou)
5. 2. – 15. 2. – Vyhlášení výsledků přijímacích řízení u oborů s talentovou zkouškou a u konzervatoří
Do 1. 3. – Odevzdání přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky
Do 8. 3. – Ředitel SŠ může rozhodnout o nekonání JPZ nebo ŠPZ
Do 15. 3. – Žáci podávající přihlášku do oborů vzdělání bez talent. zk. – obdrží ZL

Do 5. 4. – Sdělení o výsledku talent. zkoušky – GSP
12. 4. – 28. 4. – Konání ŠPZ do oborů vzdělání s maturitní zkouškou, pokud jsou vypsány
22. 4. - 30. 4. – Konání ŠPZ do oborů vzdělání bez talentové a maturitní zkoušky, pokud jsou vypsány
12. – 13. 4. – Konání JPZ do čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou
14. – 15. 4. – Konání JPZ – víceletá gymnázia
Do 30. 4. – Vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek u oborů vzdělání konajících JPZ
12. – 13. 5. – Náhradní termín konání JPZ
Do 14. 5. – Odevzdání ZL do oborů vzdělání konajících JPZ (s výjimkou uchazečů konajících JPZ
v náhradním termínu a uchazečů přijatých na základě odvolání)

