Rady k vyplnění přihlášky












Uchazeč může podat 2 přihlášky na různé školy. Druhá přihláška musí být věrnou kopií první
přihlášky (pouze s rozdílem termínů konání zkoušky).
Nový tiskopis přihlášky je možné získat např.
o na www.cermat.cz
o na www.msmt.cz
o na ZŠ
o v SEVTu
Pokud si budete přihlášku tisknout, vytiskněte ji pouze na jeden list papíru z obou stran.
Při vyplňování přihlášky je nutné věnovat pozornost správnému vyplnění zejména těchto
položek:
o místo narození uchazeče - uvést město, u uchazečů narozených mimo ČR také stát
o kontakt na rodiče (telefon i mail)
o termín přijímací zkoušky
o obor vzdělávání (pro čtyřleté studium „79-41-K/41 Gymnázium“, pro osmileté studium
„79-41-K/81 Gymnázium“).
U čtyřletého studia za kód oboru uvést preferované zaměření (všeobecné nebo
humanitní, nebo přírodovědné) a náhradní zaměření
o potvrzený prospěch ze ZŠ (nutné kulaté razítko a podpis ředitele základní školy)
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání není vyžadován.
Pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o úpravě podmínek
přijímací zkoušky na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, které je
certifikováno MŠMT. Toto vyjádření nesmí být starší než jeden rok (ke dni konání zkoušek) a je
třeba je přiložit k přihlášce nebo dodat do školy nejpozději do konce února 2021.
K přihlášce přiložte diplomy ze soutěží a olympiád. Naše škola bude brát v úvahu pouze určité
typy těchto soutěží. Jejich výčet naleznete v kritériích přijímacího řízení na webu školy.
Přihlášku je nutné na střední školu doručit nejpozději do 1. března 2021.

Přehled důležitých termínů pro přijímací zkoušky v roce 2021
•
•
•
•
•

•

•

31. 1. - nejpozdější termín zveřejnění kritérií přijímacího řízení na webu školy
1. 3. - nejpozdější odevzdání přihlášky ke studiu
První polovina března – zpřístupnění videí pro přípravný kurz ze základů křesťanské kultury
na webu školy
Konec března – nejpozději 14 dnů před termínem zkoušky - pozvánka k přijímacím zkouškám
Řádné termíny přijímacích zkoušek pro čtyřleté studium
• 12. 4. 2021 (pondělí)
• 13. 4. 2021 (úterý)
Řádné termíny přijímacích zkoušek pro osmileté studium
• 14. 4. 2021 (středa)
• 15. 4. 2021 (čtvrtek)
Náhradní termíny (společné pro čtyřleté i osmileté studium)
• 12. května 2021 (středa)
• 13. května 2021 (čtvrtek)

Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2021/22
















Všichni uchazeči o studium na našem gymnáziu vykonají přijímací zkoušku, která se bude
konat v jednom dni a bude se skládat ze tří částí:
o test z matematiky (délka 70 minut, jednotná zkouška od společnosti CERMAT)
o test z českého jazyka (délka 60 minut, jednotná zkouška od společnosti CERMAT)
o testem ze základů křesťanské kultury (délka 30 minut, připravuje BIGY)
Ukázky testů z matematiky a z českého jazyka z minulých let můžete najít na
http://www.cermat.cz. Obsahují uzavřené i otevřené odpovědi.
Tyto testy se budou psát ve dvou termínech pro čtyřleté studium a ve dvou termínech
pro osmileté studium. Tyto termíny jsou jednotné pro celou republiku. Uchazeč zkoušky
vykoná na těch školách, kam odevzdal přihlášku s uvedením příslušného termínu.
Výsledek těchto centrálních zkoušek bude oznámen oběma školám, na které se žák hlásí,
a to tak, že se bude započítávat lepší výsledek z českého jazyka a lepší výsledek
z matematiky (bez ohledu na to, na které škole bylo lepších výsledků dosaženo).
Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude ve školním roce
2020/2021 umožněno konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech také všem
uchazečům, kteří podají pouze jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se
jednotná přijímací zkouška koná.
K testům z matematiky a z českého jazyka nebude naše škola pořádat přípravné kurzy
v osmiletém, ani čtyřletém studiu.
Pokud se žák nebude v prvním nebo druhém termínu moci dostavit ke konání testů,
například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou
přijímací zkoušku v náhradním termínu.
Test ze základů křesťanské kultury (dále jen ZKK) je připravován na naší škole. Uchazeč
jej vykoná bezprostředně po testech z matematiky a z českého jazyka.
K testu ze ZKK bude v březnu na webových stránkách školy zveřejněn videokurz.
Do tří pracovních dnů po zveřejnění výsledků 2. termínu sestaví ředitel společné pořadí
uchazečů z prvního i druhého termínu. Toto pořadí zveřejní na přístupném místě ve
vestibulu gymnázia a také na webových stránkách naší školy v záložce Přijímací řízení.
V osmiletém studiu budeme přijímat 60 studentů (2 třídy), ve čtyřletém studiu budeme
přijímat 90 studentů (3 třídy, přičemž předpokládáme 1 třídu se zaměřením
všeobecným, 1 třídu se zaměřením přírodovědným a 1 třídu se zaměřením
humanitním). U čtyřletého studia se dělá jednotné pořadí bez ohledu na zaměření, které
si uchazeč zvolil. Lépe umístěným uchazečům bude přednostně vyhověno v jejich
konkrétním zájmu o zaměření třídy.
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. Pokud uchazeč zápisový lístek v určeném termínu neodevzdá, předpokládá
se, že na naší škole nechce studovat a jeho místo bude obsazeno dalším úspěšným
uchazečem podle pravidel autoremedury.

