
Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2021/2022 

 

Ve školním roce 2022/2023 budou otevřeny obory vzdělávání:  

79-41-K/41 Gymnázium - 2 třídy, předpokládaný počet 60 přijímaných uchazečů, 
délka vzdělávání 4 roky, forma vzdělávání denní, 

79-41-K/61 Gymnázium - 2 třídy, předpokládaný počet 60 přijímaných uchazečů, 
délka vzdělávání 6 let, forma vzdělávání denní. 

 
Obsah a forma přijímacích zkoušek 
 
Jednotnou přijímací zkoušku organizuje CERMAT. Zkouška se skládá z didaktického 
testu z matematiky a didaktického testu z českého jazyka a literatury. 
 
Termíny přijímacích zkoušek: 
 

 

Studium 

 

1. termín 

 

2. termín 

 

Čtyřleté 

 

12. dubna 2022 

 

13. dubna 2022 

 

Šestileté 

 

19. dubna 2022 

 

20. dubna 2022 

 

Přihláška ke studiu 

Dle platného předpisu podává uchazeč přihlášku nejpozději do 1. 3.  2022 na 

předepsaném formuláři (viz příloha), je také ke stažení na  

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-

zkouska/2022/Tiskopisy_p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ek/Prihlaska_SS_2021-

2022_denni_editovatelna.pdf 

Do prvního kola přijímacího řízení může uchazeč uvést na přihlášce dvě školy, 

pořadí škol na přihlášce nesouvisí s prioritou zájmu. Pořadí uvedené na přihlášce 

určuje termín konání zkoušek na dané škole. O volbě školy rozhodne uchazeč 

uplatněním svého zápisového lístku.  

Na přihlášce nepožadujeme lékařské potvrzení, pokud nemá žák ZPS. 

V případě, že zákonný zástupce uchazeče vlastní datovou schránku fyzické 

osoby, vyplní její ID na přihlášce. Jestliže datovou schránku zákonný zástupce 

nemá, zapíše do příslušné kolonky na přihlášce „DS nemám“. 

Součásti přihlášky ke studiu 
Na druhé straně přihlášky je třeba vyplnit známky za poslední dva školní roky. 
Pokud v přihlášce nejsou potvrzeny známky za obě uvedená klasifikační období, je 
nutné s přihláškou odevzdat ověřené kopie vysvědčení za tato sledovaná klasifikační 
období. 
 

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ek/Prihlaska_SS_2021-2022_denni_editovatelna.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ek/Prihlaska_SS_2021-2022_denni_editovatelna.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ek/Prihlaska_SS_2021-2022_denni_editovatelna.pdf


Pokud se uchazeč v letošním školním roce v obvodním kole předmětových olympiád 
(český jazyk, matematika, dějepis, zeměpis, biologie, chemie, fyzika, soutěž 
v programování pořádaná DDM, soutěže v cizích jazycích), umístil na 1. – 3. místě, je 
nutné dodat spolu s přihláškou originály nebo ověřené kopie diplomů. Diplomy z jiných 
soutěží nebo jiných pořadí nebudou zohledněny, proto je nepřikládejte. 
 
Pokud další dokumenty přikládané k přihlášce nejsou v českém nebo slovenském 
jazyce, je nutné dodat úřední překlad. 
 
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami musí k  přihlášce přiložit  doporučení  
školského poradenského centra k přijímacím zkouškám. 
 
Uchazeči dlouhodobě pobývající v zahraničí (žák nesmí být žákem české školy), 
podají spolu s přihláškou písemnou žádost zákonného zástupce o prominutí 
písemného testu z českého jazyka a literatury… viz: 
https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni/uchazeci-
vzdelavajici-se-dlouhodobe-v-zahranici 
 
 
 

Úřední hodiny pro přijímání přihlášek ke studiu 

1. – 3. 2. 2022 7.45 – 12.30 13.30 – 15.00 

7. – 11. 2. 2022 7.45 – 12.30 13.30 – 15.00 

14. – 18. 2. 2022 7.45 – 12.30 13.30 – 15.00 

21. – 25. 2. 2022 7.45 – 12.30 13.30 – 15.00 

28. 2 – 1. 3. 2022 7.45 – 12.30 13.30 – 15.00 

 

Průběh přijímacího řízení 

Nejpozději 14 dnů před termínem přijímacích zkoušek na naší škole bude na adresu 

zákonného zástupce zaslána písemná pozvánka s podrobnými informacemi a 

registračním kódem, pod kterým budou zveřejněny výsledky uchazeče. 

V případě závažného důvodu k nedostavení se k přijímací zkoušce se uchazeč musí 

omluvit řediteli školy nejpozději do 3 dnů a požádat o náhradní termín. 

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny do dvou pracovních dnů od 

zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem, nejpozději 2. 5. 2022 na webových 

stránkách školy a na vývěsce školy.  Pořadí uchazečů ve výsledkové listině bude 

zveřejněno pod registračním kódem (ID číslo).  

Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání na adresu 

zákonného zástupce. Přijatým uchazečům (zákonným zástupcům) se na jejich 

žádost rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání vydá. 

Přijatý uchazeč musí nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění 

výsledkové listiny odevzdat zápisový lístek. Pokud přijatý uchazeč zápisový lístek 

neodevzdá, postupuje své místo dalšímu uchazeči v pořadí. Na uvolněné místo 

může být přijat uchazeč, jehož zákonný zástupce podal odvolání. Odvolání je nutné 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni/uchazeci-vzdelavajici-se-dlouhodobe-v-zahranici
https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni/uchazeci-vzdelavajici-se-dlouhodobe-v-zahranici


podat do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. Odvolání se 

podává prostřednictvím ředitele školy. 

 

Možnost vyjádření k podkladům rozhodnutí  

Nahlížení do spisů bude umožněno 29. 4. 2022 od 11:00 do 14:00 hodin. 

Podmínkou přijetí ke vzdělávání od 1. 9. 2022 je dále úspěšné ukončení vzdělávání 

ve školním roce 2021/2022. Žák v září 2022 bude předkládat vysvědčení za školní 

rok 2021/2022. 

Telefonické informace o výsledku uchazeče se nepodávají. 

Podrobné informace k jednotným přijímacím zkouškám, včetně ilustračních testů, 

najdete na stránkách www.cermat.cz odkaz Jednotná přijímací zkouška.  

 

 

V Praze 25. 11. 2021     Mgr. Šárka Hurtlová 

         ředitelka gymnázia 

http://www.cermat.cz/

