
Přijímací řízení pro školní rok 

2022/2023 

 

Čtyřleté studium 



Počty přijímaných žáků 

• asi 10 žáků do třídy s matematickou 

profilací (doplnění matematické kvarty) 

• asi 50 žáků do třídy s všeobecným 

zaměřením (2 třídy + žáci, kteří nepokračují 

v mat. třídě) 

• Společné pořadí 60 přijatých, zařazení do 

třídy podle umístění ve výsledkové listině! 

 

 



Přihlášky ke studiu 

• Možnost podat 2 přihlášky na různé školy 

 (na naše gymnázium v 1. kole jedinou!) 

• Tiskopis přihlášky 

– na ZŠ 

– v SEVTu 

–  na www.cermat.cz 

• Termín – do 1. března 2022 doručit na SŠ 



Co je nutno v přihlášce vyplnit? 

• Ano !!! 

– Zaměření třídy!!!  

– Potvrzený prospěch ze ZŠ 

– Kontakt na rodiče (e-mail, mobil) 

 

• Ne ! 

– Lékařské potvrzení 





Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 



79-41-K/41 Gymnázium 

matematické / všeobecné zaměření 



Uvádějte kontaktní telefon  

i e-mail zákonného zástupce, 

nikoliv uchazeče. 
 

Nevyplňovat pro naše 

gymnázium. 

Nemáme školní zkoušku. 



NE ! 



! 

IZO ZŠ nebo SŠ, ze které se uchazeč hlásí  

Razítko  

a podpis ze ZŠ 



Termíny přijímacích zkoušek 

• Jednotné  přijímací zkoušky z Č a M (Cermat) 

– 2 termíny  

• úterý 12. dubna 2022 (na 1. škole) 

• středa 13. dubna 2022 (na 2. škole) 

Počítá se lepší výsledek na obě školy!!!  

--------------------------------------------------------- 

– společná výsledková listina nejpozději  

 v pondělí 2. května (ve vestibulu i na internetu) 



Zápisový lístek 

• přijatý žák jím potvrzuje zájem o studium 

• vydává základní škola 

• odevzdat škole do 10 prac. dnů od 

zveřejnění kladného rozhodnutí o přijetí  

• lze vzít zpět a odevzdat na jiné škole 

(nejvýše jednou!) jen v případě kladného 

vyřízení odvolání proti nepřijetí! 

 



Přijímací zkoušky 

• Český jazyk (60 min) 

• Matematika (70 min) 

Připravuje CERMAT, uzavřené i otevřené úlohy 

------------------------------------------------------------- 

Uvedení nesprávné odpovědi se nepenalizuje!! 

 



Přijímací zkoušky 

• Žáci se SVP (speciální vzdělávací potřeby) mají 

navýšení časového limitu pro vypracování testu 

dle doporučení školského poradenského zařízení 

   ------------------------------------------------------------------ 

• Nutno doložit platnou zprávou z pedagogicko-

psychologické poradny do 1. března 2022  

 



Kritéria přijímacího řízení 

• Prospěch na ZŠ  

– 2. pololetí 8. třídy 

– 1. pololetí 9. třídy 

• Výsledky přijímacích zkoušek 

• Další skutečnosti 

– úspěšná účast v olympiádách a soutěžích 

– dlouhodobá sportovní činnost 

– dlouhodobá kulturní a zájmová činnost 

-------------------------------------------------------- 

• Podrobná kritéria od 31.1.2022 na www.jaroska.cz 
a na pozvánce ke zkouškám (nejpozději 28.3.2022) 



Kritéria přijímacího řízení 

• Prospěch na ZŠ  (max. 10 b.) 

– vážený průměr známek z Č, Cj, M, D, Z, F, Ch, Bi 

– 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy 

• Přijímací zkoušky (max. 70 b.) 

– český jazyk - max. 35 b. 

– matematika - max. 35 b. 

-------------------------------------------------------------- 

• nutno získat aspoň 20 b. v součtu za obě části 
přijímací zkoušky, jinak žák přijímací zkoušku 
úspěšně nevykoná a nemůže být přijat 

 

 



Kritéria přijímacího řízení 

• Další skutečnosti (max. 20 b.) 

– úspěšná účast v olympiádách a soutěžích  

 (max. 20 b.) 

– sportovní činnost - aspoň 3 roky (max. 8 b.) 

– kulturní činnost - aspoň 3 roky (max. 2 b.) 

-------------------------------------------------------- 

• Maximální možný bodový zisk = 100 b. 



Přípravné kurzy 

• k přijímacím zkouškám letos vzhledem  

 k epidemické situaci nebudeme pořádat! 

– Pokud by se situace zázračně zlepšila  

 a přípravné kurzy by mohly prezenčně probíhat, 

budeme o tom informovat na www.jaroska.cz 



Kalendář 

• 31.1.  - definitivní kritéria přijímacího řízení 

   (www.jaroska.cz) 

•   1.3.  - přihlášky ke studiu 

• 28.3.  - pozvánka k přijímacím zkouškám 

• 12.4.  - 1. termín jednotných přij. zkoušek   

• 13.4.  - 2. termín jednotných přij. zkoušek  

•   2.5.  - výsledky 1. kola přijímacího řízení 

• 16.5.  - odevzdání zápisových lístků 

 

 



Hodně štěstí! 


