
pro školní rok 2021/2022



 lze podat přihlášku na 2 školy 

(pořadí škol určuje termíny jednotné zkoušky, 
pokud se na školy koná)

 vyplněnou přihlášku potvrzuje ZŠ (vysvědčení 
lze nahradit QR kódem)

 termín odevzdání: 1. březen 2021 





A) Přihlášek je maximálně 90:

◦ písemné práce se nekonají

◦ hodnocení na vysvědčeních z 1. pololetí 8. a 9. třídy 
ZŠ (popř. odpovídajících ročníků gymnázia)

◦ studium výtvarného oboru ZUŠ 

◦ doložená účast uchazeče v soutěžích

(např. matematické, fyzikální, chemické 
olympiády; výtvarné soutěže)



B) Přihlášených je více než 90:

◦ body z písemných testů z matematiky a českého jazyka 
a literatury

◦ hodnocení na vysvědčeních z 1. pololetí 8. a 9. třídy ZŠ 
(popř. odpovídajících ročníků gymnázia)

◦ studium výtvarného oboru ZUŠ 

◦ doložená účast uchazeče v soutěžích

(např. matematické, fyzikální, chemické olympiády; 
výtvarné soutěže)



 koná se pouze, pokud počet uchazečů přesáhne 
hodnotu 90

 písemný test z předmětů: 
 Matematika a její aplikace
 Český jazyk a literatura

 každý test max. 50 bodů
 na obě školy přijde pouze lepší výsledek obou 

termínů

 termíny: 
 řádné: 12. duben 2021 a 13. duben 2021
 náhradní: 12. květen 2021 a 13. květen 2021



 o úpravě podmínek jednotné zkoušky 
rozhoduje ředitel školy na základě platného 
doporučení školského poradenského zařízení



 28. dubna 2021 pošle Centrum do školy 
výsledky jednotlivých uchazečů

 nejpozději 30. dubna 2021 zveřejní škola 
(webové stránky školy, nástěnka ve vestibulu) 
seznam přijatých uchazečů

 nepřijatým uchazečům ředitel doručí 
rozhodnutí o nepřijetí



 je možné podat řediteli školy do 3 pracovních 
dnů od doručení rozhodnutí 

 ředitel školy následně odvolání postupuje ke 
krajskému úřadu Pardubického kraje



 výchovný poradce na 
ZŠ předá lístek do 
15. 3. 2020 
zákonným 
zástupcům 

 vyplněný lístek musí 
být odevzdán na naši 
školu nejpozději do 
10 pracovních dnů 
ode dne zveřejnění 
výsledků zkoušek



Díky za pozornost 


