
Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou 

„§ 62 (1) Při přijímacím řízení do oborů vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení 

stanovena rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška, se postupuje obdobně podle 

§ 60 až 60g, není-li dále stanoveno jinak. 

„§ 62 (2) První kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a 

skutečnosti podle § 60 odst. 2 a 3 vyhlásí ředitel školy do 31. října. Uchazeč odevzdá 

řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s 

talentovou zkouškou do 30. listopadu. 

„§ 62 (3) V prvním kole přijímacího řízení se talentová zkouška koná v pracovních 

dnech v období od 2. ledna do 15. ledna; v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní 

přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února; konkrétní termín stanoví ředitel školy, 

přičemž pro první kolo přijímacího řízení stanoví 2 termíny talentové zkoušky. Po 

vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy zletilému uchazeči nebo 

zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to 

nejpozději do 20. ledna; v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou do 20. 

února. Termín podle věty druhé neplatí, koná-li uchazeč zkoušku v náhradním termínu. Pokud 

uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení. 

„§ 62 (4) Jednotná zkouška se nekoná, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní 

přípravou. 

„§ 62 (5) Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí 

uchazeče v období od 5. února do 15. února; v případě oboru vzdělání Gymnázium se 

sportovní přípravou postupuje ředitel podle § 60e. 

„§ 62 (6) Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží v případě, že podává přihlášku 

do oboru vzdělání s talentovou zkouškou, zápisový lístek v této základní škole, a to 

nejpozději do 30. listopadu. Ostatním uchazečům vydá zápisový lístek v uvedeném termínu 

krajský úřad. 

„§ 62 (7) Podáním přihlášky podle odstavce 1 není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku 

ke vzdělávání ve střední škole podle § 60a. Uchazeč v přihlášce uvede údaj o škole, na které 

bude konat jednotnou zkoušku.“. 

 


