
Důležitá data pro žáky 9. tříd 

31. října pro obory s talentovou zkouškou - zveřejnění informací k 1. kolu přijímacích zkoušek 

30. listopadu pro obory s talentovou zkouškou - poslední termín pro podání přihlášky (denní i jiné formy vzdělávání) 

  pro obory s talentovou zkouškou - nejpozději 30. 11. obdrží žák ZŠ na své ZŠ zápisový lístek 

2. - 15. ledna termín pro konání talentové zkoušky pro obory s talentovou zkouškou v 1. kole  

2. - 15. února termín pro konání talentové zkoušky pro obor Gymnázium se sportovní přípravou v 1. kole 

15. - 31. ledna termín pro konání talentové zkoušky v konzervatoři v 1. kole přijímacího řízení pro všechny formy vzdělávání  

20. ledna nejzazší datum pro zaslání výsledku talentové zkoušky 

31. ledna zveřejnění informací k 1. kolu přijímacích zkoušek u oborů bez talentové zkoušky 

15. února 
poslední datum pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, vydání rozhodnutí o nepřijetí na základě talentové 
zkoušky  

20. února nejzazší datum pro zaslání výsledku talentové zkoušky pro obor Gymnázium se sportovní přípravou 

1. března do 1. 3. se podává přihláška řediteli školy (bez talentové zkoušky) 

15. března nejpozději 15. 3. obdrží žák ZŠ na své ZŠ zápisový lístek (mimo oborů s talentovou zkouškou)  

14. dubna 2020 čtyřleté obory  - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 1. termín 

16. dubna 2020 víceletá gymnázia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 1. termín 

15. dubna 2020 čtyřleté obory  - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín 

17. dubna 2020 víceletá gymnázia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín 

  
do tohoto termínu musí ředitel zveřejnit seznam přijatých/odeslat rozhodnutí o nepřijetí v 1. kole, pokud se nekonala 
přijímací zkouška 

3. května  nejzazší termín pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ředitelem školy u oborů s maturitní zkouškou  v 1. kole 

13. května 2020 náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení - 1. termín 

14. května 2020 náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení - 2. termín 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


