
Informace pro žáky 9. tříd, kteří se hlásí na SŠ s talentovými zkouškami 

 

Střední školou, která má v přijímacím řízení talentové zkoušky, se myslí následující – 

umělecká škola, konzervatoř nebo gymnázium se sportovní přípravou. 

Přihlášku na výše uvedenou střední školu si můžete vyzvednout u výchovné poradkyně 

Mgr. Ivety Pantůčkové (po předchozí domluvě). Je možné podat 2 přihlášky, tzn. do dvou 

škol nebo dvou oborů. 

Talentové zkoušky se konají: 

 do oborů maturitních i s vyučením ze skupiny 82 Umění a užité umění, např. obor 
s maturitní zkouškou Užitá malba, obor s vyučením Umělecký kovář a zámečník, 
pasíř 

 do oborů konzervatoří, např. obor Hudba 

 do 4, 6 a 8letých oborů Gymnázium se sportovní přípravou - v tomto případě vás 
čeká také povinná jednotná přijímací zkouška 

 

O kritériích přijetí rozhoduje ředitel příslušné školy a nejpozději do 31. října 2021 jsou uvedeny 
na stránkách konkrétní školy. 
 

Termín podání přihlášky: 30. 11. 2021 

Termíny konání přijímacích zkoušek: 

 

Období přijímacích zkoušek Platné pro: 

2. – 15. ledna 2022 maturitní i nematuritní obory s talentovou zkouškou 
ze skupiny oborů 82 Umění a užité umění 

15. – 31. ledna 2022 obory konzervatoří 

2. ledna – 15. února 2022 gymnázia se sportovní přípravou 

 

V případě gymnázií se sportovní přípravou se koná i jednotná přijímací zkouška z českého 

jazyka a literatury a matematiky.  

Termín konání jednotné přijímací zkoušky: 12. – 28. dubna 2022 

Seznam přijatých uchazečů a uchazeček se zveřejňuje na internetových stránkách škol a 
přímo ve školách. Školy neposílají vyrozumění o přijetí. 

Ode dne zveřejnění je nutné nejpozději do 10 pracovních dnů potvrdit zájem o studium 
odevzdáním zápisového lístku řediteli příslušné školy. 

Zápisový lístek vydává výchovná a kariérová poradkyně Mgr. Iveta Pantůčková. 



V případě neúspěchu posílají školy písemné vyrozumění. V tomto případě je možné podat 
novou přihlášku na střední školu bez talentových zkoušek v obvyklém jarním termínu. 

S přáním mnoha štěstí a úspěchu při přijímacích zkouškách 

 

Mgr. Iveta Pantůčková 

výchovná a kariérová poradkyně 
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