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Platné znění opatření obecné povahy k přijímacím zkouškám a k talentovým zkouškám 

Část první 

Přijímací zkoušky 

Platné znění opatření obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3 (ve znění opatření obecné povahy 

č.j. MSMT-1452/2021-1 a dodatku č. j. MSMT-4337/2021-1) 

I. 

Pro přijímací řízení do čtyřletého oboru vzdělání s maturitní zkouškou nebo do nástavbového studia, 

ve kterých se v souladu s § 60 odst. 5 větou první a § 83 odst. 3 větou první školského zákona koná 

jednotná přijímací zkouška, může ředitel školy stanovit, že v přijímacím řízení pro školní rok 

2021/2022 se jednotná přijímací zkouška nekoná. Informace o nekonání jednotné přijímací zkoušky 

musí být součástí jednotných kritérií přijímání pro první kolo přijímacího řízení. Pokud se jednotná 

přijímací zkouška z rozhodnutí ředitele nekoná, koná se vždy školní přijímací zkouška; tato školní 

přijímací zkouška konaná bez jednotné přijímací zkoušky se nesmí konat v termínech, které jsou 

stanoveny pro konání jednotné přijímací zkoušky. 

II. 

Pokud je součástí přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do nižšího stupně víceletého gymnázia, 

do čtyřletého oboru vzdělání s maturitní zkouškou nebo do nástavbového studia zároveň jednotná 

přijímací zkouška a školní přijímací zkouška, stanoví ředitel školy termíny konání školní přijímací 

zkoušky na stejný den, kdy se koná jednotná přijímací zkouška. Věta první se nepoužije, pokud se 

školní přijímací zkouška koná distančním způsobem.  

III. 

Ředitel školy může stanovit, že v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 se na celkovém 

hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení do čtyřletého oboru vzdělání s maturitní zkouškou nebo 

do nástavbového studia jednotná přijímací zkouška podílí jiným poměrem, než stanovuje § 60d 

odst. 2 věta první školského zákona. Informace o tomto poměru musí být součástí jednotných kritérií 

přijímání pro první kolo přijímacího řízení. 

IV. 

Pokud je součástí prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do čtyřletého oboru 

vzdělání s maturitní zkouškou nebo do nástavbového studia jednotná přijímací zkouška nebo školní 

přijímací zkouška, může ředitel školy rozhodnout nejpozději do 8. března 2021 o jejich nekonání, 

pokud  

a) si tuto možnost výslovně vyhradí v jednotných kritériích přijímání pro první kolo přijímacího řízení 

a zároveň 

b) počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet 

přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání nebo je tomu počtu roven.  

V. 



2 
 

Rozhodne-li ředitel školy o nekonání stanovených přijímacích zkoušek podle výroku IV., zveřejní tuto 

informaci nejpozději do 8. března 2021 na internetových stránkách školy a bezodkladně, nejpozději 

však do 19. března 2021, ji sdělí uchazečům o vzdělání.  

VI. 

V případě oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška podle výroku I. nebo IV. Nekoná, 

nepředává ředitel školy údaje z přihlášek Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání. Ustanovení 

§ 60a odst. 6 školského zákona se nepoužije. 

VII. 

Pokud Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání obdrží údaje o uchazeči pouze z jedné školy, pak 

informuje prostřednictvím informačního systému Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání do 

15. března 2021 ředitele této školy, že uchazeč bude konat jednotnou přijímací zkoušku v obou 

termínech na této škole. 

VIII. 

Pokud uchazeč podal pro školní rok 2021/2022 jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se 

jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podal alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve 

kterém se jednotná přijímací zkouška koná, nebo podal pouze jedinou přihlášku, a to do čtyřletého 

oboru vzdělání nebo nástavbového studia, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, koná 

uchazeč jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech ve škole, kterou uvedl na přihlášce a ve 

které se jednotná přijímací zkouška koná. Ředitel této školy zasílá uchazeči pozvánku k přijímací 

zkoušce na oba termíny. 

IX. 

Pokud ředitel školy vyhlásil první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto opatření a vyhlášené skutečnosti jsou v rozporu s tímto opatřením obecné povahy 

nebo ředitel školy využije oprávnění stanovená tímto opatřením obecné povahy, upraví je nejpozději 

do 31. ledna 2021. 

X. 

Ředitel školy v případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou nebo nástavbového studia 

ukončí hodnocení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 28. dubna 2021 a nejpozději 2 dny 

po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání; ustanovení § 60e 

odst. 1 věta první a odstavec 2 školského zákona se nepoužijí. 

XI. 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 5. ledna 2021. 

XII. 

U jednotné přijímací zkoušky, jestliže je součástí přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022, trvá 

test z českého jazyka a literatury 70 minut a test z matematiky 85 minut. 
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Část druhá 

Talentové zkoušky 

Platné znění opatření obecné povahy č.j. MSMT-43073/2020-2 (ve dodatku č. j. : MSMT-4337/2021-

2) 

I.  

U oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění se talentová zkouška v prvním kole přijímacího 

řízení podle § 62 odst. 3 a § 88 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, koná v 

pracovních dnech v období od 2. ledna do 31. ledna 2021; nové termíny konání talentové zkoušky 

bez omezení jejich počtu může stanovit ředitel školy do 18. prosince 2020. 

II. 

U oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění ředitel školy sdělí uchazeči výsledky talentové 

zkoušky spolu s vyhlášením výsledků přijímacího řízení v termínu podle § 62 odst. 5 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

III. 

U oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška v prvním kole přijímacího 

řízení podle § 62 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, koná v pracovních dnech 

v období od 2. ledna do 31. března 2021; nové termíny konání talentové zkoušky bez omezení jejich 

počtu může ředitel školy stanovit do 18. prosince 2020. 

IV. 

U oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou ředitel školy sdělí uchazeči výsledky talentové 

zkoušky podle § 62 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do 5. dubna 

2021. 

V. 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 8. prosince 2020. 

VI. 

Ředitel školy může stanovit nové termíny konání talentové zkoušky podle výroku III. bez omezení 

jejich počtu do 15. března 2021. Nové termíny konání ředitel školy zveřejní na internetových 

stránkách školy. 

Zpracováno dle stavu ke dni 1.3.2021 


