
Základní údaje o přijímacích zkouškách v roce 2020 
 
Přijímání uchazečů pro školní rok 2020/2021 proběhne v dubnu 2020. 
Do čtyřletého studia, obor 79-41K/41 přijmeme 3 třídy 
Do osmiletého studia, obor 79-41K/81 přijmeme 1 třídu 
!  
Pravidla v přijímacím řízení, platná v tomto roce: 

- žák si volí dvě střední školy, přijímačky koná na každé škole zvlášť, 
přijímací testy tedy bude uchazeč konat dvakrát 

- uchazeči se u každého testu započte lepší ze dvou výsledků,  Cermat  
jej zašle na obě zvolené školy 
 

OBECNÉ INFORMACE  O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 
 

- Kritéria přijímání uchazečů zveřejní škola v lednu 2020. 
- Termín odevzdání přihlášek: 1. březen 2020. Přihlášky na střední  

  školy doručte do kanceláře školy (osobně nebo poštou). 
- Termíny zkoušek stanovilo ministerstvo takto: 

  Uchazeči vykonají jednotnou zkoušku podle toho, na jakém místě  
   volili naši školu: 
  dne 14. 4. 2020 napíší test žáci 9. tříd ZŠ na první zvolené škole 
  dne 15. 4. 2020 napíší test žáci 9. tříd ZŠ na škole uvedené na  
   druhém místě 
  dne 16. 4. 2020 napíší test žáci 5. tříd ZŠ na první škole 
  dne 17. 4. 2020 napíší test žáci 5. tříd ZŠ na škole uvedené na  
   druhém místě 
  náhradní termín zkoušek do osmiletého i čtyřletého oboru je 
   13 a 14. 5. 2020 – postupně pro omluvené žáky z prvního  
   a druhého řádného termínu 

-   Vlastní přijímací zkoušky naše škola nekoná, pouze testy Cermat. 
-   V rámci zkoušky napíší uchazeči dva testy, test z matematiky 
      a jejich aplikací, test z českého jazyka a literatury. 

Přijímací testy z českého jazyka a matematiky budou koncipovány z učiva ZŠ, žák 
bude mít na jejich vypracování časový interval 60 minut na test Čj a 70 minut na 
test z M. Testy budou obsahovat jak úlohy uzavřené (výběr správné odpovědi), tak 
úlohy otevřené (vyřešení včetně zápisu a postupu). Testy připraví Cermat, ukázky 
jsou dostupné na webu www.cermat.cz 

- Minimální bodovou hranici pro úspěšné zvládnutí zkoušek a 
  váhy jednotlivých testů stanoví ředitel školy v kritériích.  
  Aby uchazeč splnil podmínky přijímací zkoušky, musí získat  
  alespoň 30 % bodů v souču bodů za test Čj a test M  
  (za test Čj může uchazeč získat maximálně 50 bodů, za test M maximálně  

  50 bodů, aby uchazeč úspěšně vykonal testy, musí získat minimálně 30  
  bodů ze 100 bodů možných za test M a test Čj dohromady). 
 



- Za diplomy doložená medailová umístění uchazečů (nebo školou  
    potvrzená umístění) v soutěžích MŠMT na 1. – 3. místě v okrese  
  a výše bude přijímací komise přidělovat bonusové body. Vhodné  
  je tedy k přihlášce přiložit kopie diplomů, popř. školou potvrzená  
  umístění zapsat do charakteristiky žáka na přihlášce. Pravidla  
  pro přidělení bodů budou uvedena v kritériích. 

- Lékařské doporučení ke studiu na gymnaziálních oborech není nutné 
  na přihlášce uvádět. 

- Žákům, kteří mají hendikep a mají z PPP přiznanou podporu, budeme  
  upravovat podmínky psaní přijímacích testů. Takový uchazeč  
  musí  k přihlášce přiložit platné doporučení z poradenského  
  zařízení. 

 
HARMONOGRAM ZKOUŠEK 
 

- Přijímací řízení je zahájeno podáním přihlášky na školu. 
- Uchazeči napíší přijímací testy 
- Škola zveřejní tabulku výsledků přijímacích zkoušek s rozhodnutím 

  přijat(a) / nepřijat(a) 
- Nepřijatým uchazečům zašle škola dopis s rozhodnutím o nepřijetí 
- Nepřijatí se mohou proti rozhodnutí odvolat do 3 pracovních dnů od 

  převzetí rozhodnutí o nepřijetí. 
- Přijatí uchazeči musí úmysl studovat na škole potvrdit odevzdáním 

  zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění  
  výsledků zkoušek. Zápisové lístky uchazečům vydá vždy ZŠ,  
  na které žák studuje 

- Na uvolněná místa uchazečů, kteří neodevzdali zápisové lístky přijme  
  ředitel uchazeče, kteří se odvolali, kterým změní rozhodnutí o  
  nepřijetí na rozhodnutí o přijetí. 
 

 
 
ZKUŠENOSTI Z LET MINULÝCH 
  
Loni podáno 112 přihlášek do G8 a 149 přihlášek do G4 
 
Uchazeči píší testy M v průměru na 28bodů (G4) a 22bodů (G8) z 50-ti 
Uchazeči píší testy ČJ v průměru na 36 bodů (G4) a 28 bodů (G8) z 50-ti 
30-ti bodovou hranici v součtu Čj a  M nesplnilo loni 26 žáků z G8 
30-ti bodovou hranici v součtu Čj a  M splnili loni všichni žáci z G4 
 
Vždy je nutné se odvolat!  V loňském roce jsme na odvolání přijali 29 žáků 
z G4 (poslední na místě 140) a 7 žáků z G8 (poslední na místě 49). 
Výsledky posledního přijatého najdete na webu školy  www.gymspk.cz 


