
Informace k přijímacímu řízení na víceletá gymnázia pro školní rok 2021/2022 
 

Důležitá informace pro rodiče a zákonné zástupce:  
Nejpozději k 31. 1. 2021 zveřejní ředitelé SŠ a gymnázií na svých webových stránkách kritéria 
k přijímacímu řízení a spolu s těmito kritérii i způsob hodnocení jejich splnění a další podrobnosti 
organizace přijímacího řízení.  
 
Kritéria přijímacího řízení:  
 

• jednotná přijímací zkouška  

• hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání 

• školní přijímací zkouška, je-li stanovena  

• případně další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče 
(soutěže, olympiády, …) 

 
Doporučujeme tedy rodičům a zákonným zástupcům: 

• sledovat webové stránky vybraných gymnázií  
• podrobně prostudovat kritéria k přijímacímu řízení na webu gymnázií - zjistit si, jaké jsou 

možnosti a podmínky přijetí, co všechno žák má nebo může k přihlášce doložit  

•  kontaktovat pedagogicko-psychologickou poradnu, pokud již žák poradnu navštěvoval a 
získat doklad o poruchách učení k přihlášce (časové navýšení u jednotné přijímací zkoušky 
je možné pouze u Doporučení z PPP v režimu PO 2) 

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky  

1. řádný termín: čtvrtek   14. 4. 2021 

2. řádný termín: pátek     15. 4. 2021 

Náhradní termíny: 12. 5. a 13. 5. 2021 

Každý uchazeč může podat přihlášku nejvýše na 2 gymnázia.  

V případě přihlášek na dvě gymnázia skládá žák jednotné testy dvakrát a obě školy berou v potaz 
ten lepší výsledek z každé zkoušky. Podá-li uchazeč pouze jednu přihlášku, může konat jednotnou 
přijímací zkoušku pouze jednou. 
 

Pokud žák podává dvě přihlášky, obě přihlášky musí být stejné, tzn. stejné pořadí škol na obou 
přihláškách. Jinak jsou přihlášky neplatné.  

Každá přihláška musí být opatřena originálními podpisy a razítky. 

Kde přihlášku získat? 

• na stránkách www.zsslovanak.cz (v sekci „Pro rodiče“ - „Informace k přijímacímu řízení“) 

• na stránkách vybrané střední školy, gymnázia 

• na stránkách www.msmt.cz nebo www.cermat.cz 

http://www.msmt.cz/


Jak vyplnit přihlášku? 

Návod k vyplnění přihlášky na stránkách MŠMT nebo Cermatu.  

Pozor: Tisk jen oboustranně, lze vytisknout i černobíle! 

• lze vyplnit rukou nebo elektronicky, přihláška však musí vždy obsahovat vlastnoruční podpis 
uchazeče a jeho zákonného zástupce 

• přední strana přihlášky (osobní údaje a kontakty) – vyplňuje zákonný zástupce uchazeče 

• zadní strana přihlášky – zákonný zástupce vyplní vyučované předměty a známky, nevyplňuje 
průměr 

• uchazeč dokládá prospěch za poslední dva ročníky, tj. uchazeči o 6leté gymnázium 
dokládají prospěch z 6. třídy a pololetí 7. třídy a uchazeči o 8leté gymnázium ze 4. třídy a 
pololetí 5. třídy 

• v souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit 
hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Školy naopak mohou 
rozšířit okruh dalších vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna (každá 
škola to bude mít jinak - přesná specifikace bude uvedena v kritériích k přijímacímu řízení 
jednotlivých škol) 

• vyplněnou přihlášku předá žák třídnímu učiteli, ten známky ověří a vyplní průměr (průměr 
se počítá pouze za vyučované předměty, nezapočítáváme chování a zaokrouhlujeme na 2 
desetinná místa) 

• po ověření známek předá třídní učitel přihlášku výchovnému poradci k evidenci a k 
potvrzení u vedení školy, výchovný poradce pak předá přihlášku zpět žákovi 

Termíny podání přihlášek: 

- do 15. února 2021 – předá žák vyplněnou přihlášku třídní učitelce k ověření klasifikace 

- do 1. března 2021  –  podává  uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný   
                                            zástupce, ověřenou přihlášku na příslušné gymnázium   
                                            (doporučujeme předat osobně)  

Zápisový lístek  

V případě, že žák v přijímacím řízení uspěje, odevzdá na příslušné gymnázium do 10 dnů od 
oznámení rozhodnutí o přijetí  zápisový lístek. Každý uchazeč obdrží jen 1 zápisový lístek. Zápisový 
lístek vydává ZŠ zákonným zástupcům oproti podpisu. Uchazeč, který je žákem základní 
školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března. V průběhu února 
budeme zákonné zástupce prostřednictvím školního ISu včas informovat o termínech vydávání 
zápisových lístků.  

Co dělat v případě nepřijetí na SŠ? 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení 
rozhodnutí. Odvolání se píše řediteli SŠ. Je dobré vždy využít možnosti odvolat se. 

V případě dalších dotazů či zájmu o osobní konzultaci kontaktujte prosím výchovnou poradkyni                 
Mgr. Vladimíru Knytlovou. E-mail: knytlova@zsslovanak.cz,   tel.: 516 777 620 


