
Termíny pro první kolo přijímacího řízení  

 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2022/2023 

- První řádný termín -   čtyřleté obory   čtvrtek 13. dubna 2023 

- Druhý řádný termín - čtyřleté obory   pátek 14. dubna 2023 

 

- První řádný termín -   šestileté a osmileté obory pondělí 17. dubna 2023 

- Druhý řádný termín - šestileté a osmileté obory úterý 18. dubna 2023 

 

- První náhradní termín pro všechny obory  středa 10. května 2023 

- Druhý náhradní termín pro všechny obory  čtvrtek 11. května 2023 

 

Příloha č. 1 

 do 30. září 2022 Ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku stanoví termín  

                              pro konání jednotných zkoušek.  

 

 do 31. října 2021  Ředitel školy vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. 

  

 do 30. listopadu 2022  Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou 

                                              zkouškou. 

  

 od 2. ledna do 15. ledna 2023  Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo 

                                                           Gymnázium se sportovní přípravou.  

 

 od 2. ledna do 15. února 2023  Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní  

                                                           přípravou. 

  

 do 20. ledna 2023  Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky s výjimkou Gymnázií se 

                                              sportovní přípravou.  

 

 od 15. ledna do 31. ledna 2023    Talentové zkoušky v konzervatořích.  

 

 do 31. ledna 2023  Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou 

                                              zkouškou).  

 

 do 20. února 2023  Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium 

                                              se sportovní přípravou.  

 



 do 1. března 2023             Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů  

                                                           bez talentové zkoušky.  

 

 od 12. dubna do 28. dubna 2023  Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání  

                                                                        s mat. zkouš. v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku. 

  

 od 22. dubna do 30. dubna 2023  Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání  

                                                                        s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole 

                                                                        přijímacího řízení do 1. ročníku.  

 

 

 13. dubna 2023                       

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně 

nástavbového studia (stanoven podle ustanovení § 60c odst. 1 školského zákona).  

 

 14. dubna 2023  

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně 

nástavbového studia (stanoven podle ustanovení § 60c odst. 1 školského zákona. 

  

 17. dubna 2023   

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletýc a osmiletých 

gymnázií (stanoven podle ustanovení § 60c odst. 1 školského zákona).  

 

 18. dubna 2023   

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých 

gymnázií (stanoven podle ustanovení § 60c odst. 1 školského zákona).  

 

 

 10. května 2023    

1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.  

 

 11. května 2023    

2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání. 


