
Přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 (duben 2020)  STRUČNĚ, 
NEJČASTĚJI POKLÁDANÉ OTÁZKY (upraveno pro potřeby GSpk) 

I.  Obecné informace   

(1) Na kolik středních škol se mohu v rámci prvního kola přijímacího řízení přihlásit? 

… na dvě střední školy (dva obory vzdělání).  

(2) Kde dostanu přihlášku k přijetí do střední školy? 

Formulář přihlášky může poskytnout základní škola , popř. střední škola, 

v elektronické podobě lze formulář stáhnout na webu Cermatu nebo na webu MŠMT   

(3) Jak vyplnit přihlášku v tomto školním roce?  

… vyplňujte přihlášku  s růžovým podtiskem, nebo její černobílou kopii  

 …uvádějte dvě školy (nebo dva obory vzdělání na škole jedné) na každé přihlášce, školy je 
nutné na obou přihláškách uvést ve stejném pořadí. 

… uveďte podrobné kontaktní údaje (tel. + mail) – ulehčíte kontakt školy s Vámi při problémech 

(4) Jak vyplnit kolonku „Termín přijímací zkoušky“ na přihlášce? 

V uvedené kolonce se uvádí termíny „školní“ přijímací zkoušky. (Jelikož ji Gymnázium Šumperk 
nekoná – neuvádějte žádný termín).   

(5) Je uvedení pořadí škol v přihlášce závazné? 

Není. O volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku. 
Na pořadí, v jakém jsou školy na přihlášce napsané, nezáleží. 

(6) Kdy je nezbytný lékařský posudek v přihlášce ke střednímu vzdělávání?  

… jen v případě, kdy se uchazeč hlásí na obor vzdělání, u kterého jsou podmínky zdravotní 
způsobilosti uchazeče ke vzdělávání stanoveny nařízením vlády č. 211/2010 Sb.  

…pro obor Gymnázium se lékařský posudek nevyžaduje 

… pokud uchazeč chce uplatnit úlevy za zdravotní znevýhodnění (SVP jako např. dyslexie apod.) 
u testů, musí doložit k přihlášce osvědčení o znevýhodnění, potvrzené od ošetřujícího lékaře, 
nebo z kopii zprávy z PPP. 

 

(7) Dokdy a komu je třeba odevzdat přihlášku k přijetí do střední školy? 

… vyplněná přihláška se odevzdává v listinné podobě do 1. března. Přihlášku lze okopírovat (v 
případě elektronického vyplnění dvakrát vytisknout). Obě vyhotovení uchazeč a zákonný 
zástupce podepíší a škola na obou vyhotoveních potvrdí výpis známek z vysvědčení (pokud 
nejsou přiloženy ověřené kopie vysvědčení). Poté uchazeč nebo zákonný zástupce zašle/donese 
přihlášky na obě zvolené střední školy, na každou z nich po jednom vyhotovení. 

  

(8) Jak je to s vyplňováním škol v přihlášce podávané v dalších kolech přijímacího řízení?  

Tiskopis platí i pro další kola přijímacího řízení (pro něž není stanoven počet přihlášek, který 
může uchazeč uplatnit). V tiskopise se pak vyplňuje již jen jedna škola, na niž se přihláška 
podává.  



 

(9) Co je obsahem jednotných testů Cermat? 

Zkouška se skládá ze dvou testů, a to z Českého jazyka a literatury a z Matematiky a jejich 
aplikací (dále jen „ČJL“ a „M“), v rozsahu stanoveném v Rámcovém vzdělávacím programu pro 
základní vzdělávání. Testy mají prověřit podstatné dovednosti a vědomosti uchazečů pro 
úspěšné vzdělávání v oborech středního vzdělání ukončených maturitní zkouškou. 

(10) Budou mít uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami nějaké zvýhodnění?  

Ředitelé škol rozhodnou na základě doporučení školského poradenského zařízení zejména o 
prodloužení předepsané lhůty pro vypracování jednotných testů Cermat. (Pokud uchazeč doloží 
zdravotní znevýhodnění, prodloužíme mu na GŠpk čas na zpracování testů). Uchazeč může získat i 
další podporu, stanovenou rozhodnutím odborného pracoviště. 

(11) Je výsledek jednotných testů jediným kritériem, na jehož základě budu přijat?  

… Ne, součástí kritérií přijímacího řízení bude hodnocení vysvědčení z předchozího vzdělávání. 
Navíc udělíme body také za úspěchy v soutěžích. 

(12) Co když např.  ze zdravotních důvodů nebudu moci konat jednotný test v řádném 
termínu testů?  

Náhradní termín testů pro první kolo přijímacího s využitím jednotných testů CZVV je stanoven 
na květnový termín.  
Ředitel školy umožní vykonání testů v náhradním termínu uchazeči, který se pro vážné důvody 
k testům v řádném termínu nedostaví a svoji neúčast nejpozději do 3 dnů písemně omluví 
a omluva je uznána. Pro takového uchazeče ponechá ředitel školy místo v rámci prvního kola 
přijímacího řízení. Cermat školám, které konaly jednotné testy v řádném termínu, zašle 
elektronicky zadání náhradních testů pro srovnatelné hodnocení omluvených uchazečů.  Na 
náhradní termín budou uchazeči pozváni.  

(13) Jak se bude hodnocení z jednotných testů podílet na celkovém hodnocení?  

… to je ponecháno v pravomoci ředitele školy, aby stanovil v rámci vyhlašovaných kritérií 
přijímacího řízení (do 31. ledna) podíl hodnocení jednotného testu na celkovém hodnocení 
uchazeče, minimálně však musí činit 60%. Ředitelům středních škol se ponechává možnost 
stanovit i hranici úspěšnosti každého z jednotných testů (ČJL a M) pro přijímací řízení.  

Na G Šumperk váha testů činí asi 71% celkového počtu bodů, váha prospěchu asi 21%. Zbytek tvoří 
soutěže. Hranice úspěšnosti v testu je stanovena v kritériích (bývá okolo 30%). 

(14) Dokdy musím odevzdat zápisový lístek?  

Uchazeči počíná běžet lhůta pro odevzdání zápisového lístku na škole, která přijala uchazeče 
v prvním kole přijímacího řízení, dnem následujícím po dni vyhlášení výsledků ředitelem školy 
(zveřejněním seznamu přijatých uchazečů).  Konec lhůty (+ 10 pracovních dní) pro odevzdání 
zápisového lístku je možné podle kalendáře spočítat. Také v případě konání jednotného testu 
v náhradním termínu testů v květnu bude uchazeč uplatňovat zápisový lístek ve lhůtě 10 
pracovních dnů od vyhlášení výsledků.  

Pokud je uchazeč přijatý na obě školy, výše uvedené lhůty pro odevzdání zápisového lístku 
umožňují uchazeči, aby se mohl bez časové tísně rozhodnout pro jednu ze škol. Zápisový lístek 
musí být podepsaný uchazečem i rodičem! 

 

 



(15) Mohu se proti výsledku jednotného testu odvolat? 

… proti výsledku testu se nelze odvolat. Odvolání je možné proti výsledku přijímacího řízení 
jako celku. To znamená, že se uchazeč může odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí/přijetí; 
v odvolání je třeba uvést důvody, proč uchazeč nesouhlasí s rozhodnutím. Uchazeč podává 
odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí k příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím školy, 
která rozhodnutí vystavila (tedy adresovat kraji ale doručit na gymnázium). 

(16) Jaká bude posloupnost kroků školy GŠpk při přijímacím řízení v roce 2020? 

… posloupnost kroků je následující: 

Do 1. 3. 2020 škola očekává doručení přihlášky na gymnázium (poštou či osobně) 

Do konce března 2020 přijde uchazečům pozvánka s pokyny na vykonání testů  

Dne 14. 4. a 15. 4. (G4) nebo 16. 4. a 17. 4. (G8) 2020 se uskuteční srovnávací testy Čj a M. 
Odpovědní archy škola odevzdá Cermatu, který testy opraví a zašle škole bodové výsledky. 

Po dodání výsledků z Cermatu škola na svých webových stránkách zveřejní výsledky přijímacího 
řízení – tabulku výsledků v oboru G4 a tabulku výsledků v oboru G8. Přijatým studentům začíná 
běžet desetidenní lhůta pro doručení zápisových lístků. Nepřijatí uchazeči, kteří mají i nadále 
zájem o studium na naší škole, podají odvolání a čekají. 

(Odvolání proti nepřijetí je třeba dodat do 3 pracovních dnů od vyvěšení celkových 
výsledků!) 

Po deseti pracovních dnech škola vyřadí z tabulky přijatých uchazečů ty z nich, kteří neodevzdali 
zápisové lístky. Na uvolněná místa se posunou uchazeči, kteří se odvolali proti nepřijetí, a kteří 
se umístili v tabulce celkových výsledků na dalších postupových místech. Ředitel školy procesem 
autoremedury změní u těchto uchazečů rozhodnutí nepřijat/a  na přijat/a  a nabídne uchazečům 
místo. I těmto uchazečům zůstává povinnost doručit do deseti pracovních dnů zápisový lístek. 
Proces bude pokračovat do zaplnění všech plánovaných míst. 

V roce 2019 bylo takto nabídnuto přijetí ještě dalším 29 studentům, kteří se umístili v tabulce 
celkových výsledků pod čárou přijetí (v G4) (u G8 to bylo asi 7 žáků). 

Pro rodiče přijatých studentů organizuje v červnu škola první rodičovskou schůzku, na které se 
účastníci dozvědí zařazení do tříd a organizační pokyny vztahující se ke startu středoškolského 
studia. 

 

Chybí Vám zde otázka, odpověď, ktará Vás zajímá? Napište na mail  Uchazec@gymspk.cz 

                                                    a otázka Vám bude zodpovězena mailem. 

 

mailto:Uchazec@gymspk.cz

