
ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

OSMILETÉ STUDIUM 

 

Přijímací řízení ke vzdělávání pro školní rok 2021/22 se řídí novelizovaným školským 

zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o organizaci 

přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, v platném znění. 

 

a) Přihlášky ke studiu 

Pro I. kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky na různé střední školy. 

Tiskopisy přihlášek získá buď na základní škole, v SEVTu nebo na internetu na adrese 

http://www.msmt.cz/ nebo http://www.cermat.cz. Druhá přihláška musí být věrnou kopií 

první (včetně pořadí škol). 

Vyplněné a základní školou potvrzené přihlášky odevzdá sám uchazeč (nikoliv 

prostřednictvím ZŠ) na vybrané střední školy do 1. března 2021. V přihlášce na naše 

gymnázium je nutné vyplnit zaměření studia (matematická profilace, nebo všeobecné 

zaměření); není třeba doložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.  

 

b) Termíny přijímacích zkoušek v I. kole přijímacího řízení: 

Všichni uchazeči o studium na naší škole vykonají jednotnou přijímací zkoušku z českého 

jazyka a matematiky, která bude centrálně připravená organizací CERMAT, a školní 

přijímací zkoušku obecných studijních předpokladů. Všechny zkoušky se uskuteční v týž 

den:  

 1. termín – středa 14. dubna 2021 

 2. termín – čtvrtek 15. dubna 2021 
 

Žák vykoná jednotnou přijímací zkoušku na obou školách, které uvedl na přihlášce (v 1. 

termínu na té, kterou uvedl na přihlášce jako první, ve 2. termínu na druhé škole). Výsledky 

žáka z obou termínů CERMAT poskytne oběma školám, na něž se uchazeč hlásí. 

Pro přijímací řízení bude každému uchazeči na každé z vybraných škol započten lepší 

z dosažených výsledků jak z českého jazyka, tak i z matematiky (bez ohledu na to, na které 

škole jich uchazeč dosáhl). Například pokud na první škole dosáhl lepších výsledků z českého 

jazyka a na druhé z matematiky, započtou mu obě školy do svého hodnocení tyto lepší 

výsledky.  

Školní přijímací zkoušku obecných studijních předpokladů vykoná uchazeč pouze jednou (a 

to v den, kdy bude skládat přijímací zkoušky na naše gymnázium). 

Poté, co CERMAT poskytne řediteli školy informace o dosažených výsledcích žáků 

při přijímacích zkouškách, je ředitel povinen do 2 pracovních dnů zpracovat výsledky 

přijímacího řízení a zveřejnit je i na webové adrese www.jaroska.cz. 

Nejpozději 31. března 2021 obdrží uchazeči pozvánku k přijímacím zkouškám, v níž bude 

uveden podrobný časový harmonogram zkoušek i podrobná kritéria přijímacího řízení. 

 

c) Zápisový lístek 

Uchazeči, kteří budou přijati ke studiu a budou mít o studium na našem gymnáziu zájem, 

odevzdají zápisový lístek řediteli školy nejpozději do 10 dnů od zveřejnění kladného 

rozhodnutí. Zápisový lístek je úřední tiskopis, který uchazeči vydá základní škola, kterou 

navštěvuje. Pokud uchazeč zápisový lístek v určeném termínu neodevzdá, má se za to, že 

na dané škole nechce studovat a jeho místo bude obsazeno jiným uchazečem. 

http://www.msmt.cz/
http://www.cermat.cz/
http://www.jaroska.cz/


 

d) Předpokládané počty přijímaných uchazečů 

Pro školní rok 2021/22 bude na naše gymnázium přijato: 

 

k osmiletému studiu oboru 79-41-K/81 Gymnázium     60 žáků 

 z toho do třídy s matematickou profilací     30 žáků 

 do třídy se všeobecným zaměřením     30 žáků 

 

Přijaté uchazeče ředitel školy rozdělí ke studiu podle zaměření tříd (určených školními 

vzdělávacími programy). Při rozdělování žáků bude brán v potaz zájem uchazeče v závislosti 

na celkovém umístění v pořadí přijatých uchazečů podle dosažených bodů. Lépe umístěným 

uchazečům bude přednostně vyhověno v jejich konkrétním zájmu o zaměření třídy. 

 

e) Obsah přijímacích zkoušek 

Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, které jsou připraveny 

organizací CERMAT, obsahují otevřené i uzavřené úlohy. Zkouška z českého jazyka trvá 60 

minut, z matematiky 70 minut. Ilustrační úlohy i testy z minulých let včetně katalogu 

požadavků k těmto zkouškám jsou uvedeny na adrese http://www.cermat.cz. 

Školní přijímací zkoušku obecných studijních předpokladů připravuje naše gymnázium a 

trvá 60 minut. Obsahuje otevřené úlohy, k jejichž vyřešení jsou potřeba nejen potřebné 

znalosti, ale i logické myšlení a tvůrčí přístup k jejich řešení. 

Ilustrační úlohy této zkoušky budou zveřejněny na našem webu nejpozději 31. ledna 2021. 

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří doloží řediteli gymnázia platnou 

zprávu z pedagogicko-psychologické poradny do 1. 3. 2021, budou mít přizpůsobeny 

podmínky k vykonání zkoušek v souladu s doporučením poradny. 

 

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se 

na žádost jejich zákonných zástupců promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost 

českého jazyka, která je nezbytná pro jejich vzdělávání na gymnáziu, se ověří rozhovorem 

před komisí, kterou jmenuje ředitel školy. Jejich umístění v pořadí všech uchazečů se provede 

na základě jejich umístění v tzv. redukovaném pořadí všech uchazečů, které nezohledňuje 

jejich výsledky přijímací zkoušky z českého jazyka. 

http://www.cermat.cz/

