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M i n i st er s tvo  š ko l s tv í ,  m l á de ž e  a  t ě lový c hov y  

 

Č. j.: MSMT-4337/2021-2 

 

Opatření obecné povahy 

Talentové zkoušky – dodatek 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán 

podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), určuje: 

I. Část věty za středníkem ve výroku III. opatření obecné povahy ze dne 8. prosince 2020 

č. j. 43073/2020-2 se zrušuje. 

II. Za výrok V. opatření obecné povahy ze dne 8. prosince 2020 č. j. 43073/2020-2 se doplňuje nový 

výrok VI. který zní: 

„VI. 

Ředitel školy může stanovit nové termíny konání talentové zkoušky podle výroku III. bez omezení jejich 

počtu do 15. března 2021. Nové termíny konání ředitel školy zveřejní na internetových stránkách 

školy.“ 

 

Odůvodnění   

Obecně 

1. Ministerstvo tímto opatřením obecné povahy v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) a b) a odst. 5 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravuje možnost stanovit nové 

termíny konání talentových zkoušek. Opatření obecné povahy navazuje na opatření obecné 

povahy ze dne 8. prosince 2020, č. j. MSMT-43073/2020-2 (dále také „původní opatření“). 

 

2. Podle § 62 odst. 3 školského zákona za běžného stavu platí, že v prvním kole přijímacího řízení 

se talentové zkoušky v oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou konají v pracovních 

dnech v období od 2. ledna do 15. února. Původní opatření prodloužilo období pro konání 

talentových zkoušek do 31. března 2021. V souvislosti s tímto prodloužením umožnilo do 

18. prosince 2020 stanovit nové termíny konání talentové zkoušky, aniž by byl omezen jejich 

počet. 
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3. Protože se však situace stále vyvíjí, je možné, že ředitel školy stanovil do 18. prosince 2020 

nové termíny konání talentových zkoušek, které se však vlivem stávající situace ukazují jako 

nevhodné. Proto se umožňuje řediteli školy, aby (znovu) nejpozději však do 15. března 2021 

stanovil nové termíny konání talentových zkoušek. Pokud by nedošlo k této úpravě, mohlo by 

být konání talentových zkoušek ohroženo.  

 

4. Nově bude tedy výrok III. znít takto: „U oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se 

talentová zkouška v prvním kole přijímacího řízení podle § 62 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, koná v pracovních dnech od 2. ledna do 31. března 2021; nové 

termíny konání talentové zkoušky bez omezení jejich počtu může ředitel školy stanovit do 18. 

prosince 2020.“. Na to pak navazuje pravidlo, že „Ředitel školy může stanovit nové termíny 

konání talentové zkoušky podle výroku III. bez omezení jejich počtu do 15. března 2021. Nové 

termíny konání ředitel školy zveřejní na internetových stránkách školy.“ 

 

5. Ředitel školy nové termíny zveřejní tedy na internetových stránkách školy a uchazečům (tak 

jako obvykle) zašle nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky pozvánku (§ 2 odst. 2 

vyhlášky č. 353/2016 Sb.). 

 

6. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti podle § 184a odst. 5 školského zákona dnem 

vyvěšení na úřední desce. 

 

Poučení 

Proti tomuto opatření obecné povahy podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný 

prostředek. 

 

 

Ing. Robert Plaga, Ph.D. 

ministr školství, mládeže a tělovýchovy 

 

Vyvěšeno dne 26. února 2021 
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