
Přijímací řízení na víceletá gymnázia ve školním roce 2020/2021   

(leden 2021) 
PŘIHLÁŠKY  
 

 pro první kolo přijímacího řízení lze podat až dvě přihlášky na 2 víceletá 

gymnázia  
 

 přihlášku podává za nezletilého uchazeče (žáka/žákyni) jeho zákonný zástupce  

s písemným souhlasem uchazeče, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce 
 

 zákonný zástupce vyplní údaje pro tisk přihlášky ve webové aplikaci Bakaláři – 

(přístup otevřen od 18. 1. 2021, doporučuji vyplnit nejpozději do 12. 2. 2021 dle 

návodu - viz příloha v mailu: Bakaláři – podklady pro přihlášky na SŠ).  
Dotazy k  vyplňování přihlášek v Bakalářích zodpoví Mgr. Zdenka Vinařová:  

mailem: vinarova@zsburesova.cz nebo tel.: 286 880 955, linka 23, vždy ve dnech  

ÚT – ČT od 14 –16 hod. 
 

 škola následně vytiskne přihlášky, potvrdí prospěch, se zákonným zástupcem 

prostřednictvím mailu/telefonicky dohodne: předání tiskopisů přihlášek, informace 

k dokončení přihlášek a vydání zápisového lístku 
 

 v případě, že gymnázium požaduje lékařský posudek o zdravotní způsobilosti  

ke vzdělávání, uchazeč si zajistí potvrzení u svého obvodního dětského lékaře, 

který jej vpisuje přímo do přihlášky, delší zpráva se přikládá k přihlášce v ověřené 

kopii 
 

 přihlášky se musí doručit na gymnázia nejpozději do 1. března 2021, osobně 

(nechat si potvrdit převzetí) nebo doporučeně prostřednictvím pošty  

  

Na jeden formulář přihlášky se uvádí obě gymnázia, pořadím škol je určen termín 

konání jednotné zkoušky.  
 

Na přihlášce základní škola uchazeči potvrdí:  

- pro osmileté gymnázium: opis klasifikace ze všech povinných a volitelných 

předmětů ze 4. ročníku a za 1. pololetí 5. ročníku. + známky z chování  

- pro šestileté gymnázium: opis klasifikace ze všech povinných a volitelných 

předmětů z 6. ročníku a za 1. pololetí 7. ročníku. + známky z chování  

(v souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru je 

legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být 

hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020). 

- větu: „Žák/yně je vzděláván/a dle ŠVP s rozšířenou výukou cizích jazyků  

a informatiky“.  
 

Pokud vybraná SŠ boduje v rámci přijímacích kritérií různé aktivity – umístění  

v olympiádách, soutěžích (jedná se zpravidla vždy o okresní a vyšší kola), studium 

ZUŠ apod., doloží se tyto skutečnosti požadovaným způsobem. 
 

Rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mohou žádat školské poradenské 

zařízení (PPP, SPC) o doporučení k úpravě podmínek v přijímacím řízení (přikládá  

se k přihlášce). 
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 
 

 Kritéria přijímacího řízení a počty přijímaných uchazečů stanovuje ředitel SŠ,  

tyto informace musí být zveřejněny na webu SŠ, a to do konce ledna 2021. 

 

 první kolo přijímacího řízení ve dnech 12. – 30. dubna 2021 

 

Povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení je jednotná přijímací zkouška 

(JZP). 
 

JZP je organizována ve dvou termínech: 
 

První řádný termín - 14. dubna 2021 

Druhý řádný termín - 15. dubna 2021 
 

- uchazeč bude dělat JZP v 1. stanoveném termínu na gymnáziu uvedeném na 

přihlášce jako první 

- uchazeč bude dělat JZP ve 2. stanoveném termínu na gymnáziu uvedeném na 

přihlášce jako druhé. 

Může tak jednotnou zkoušku konat dvakrát.  

JZP se skládá z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura v délce 60 minut  

a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut.  

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení 

zajišťuje organizace Cermat.  

Výhodou je, že se do hodnocení se započítá vždy ten lepší výsledek. Podrobnější 

informace na  www.certmat.cz. 

Ilustrační testy pro jednotnou přijímací zkoušku 2021 

https://prijimacky.cermat.cz/aktuality/aktualita/306-ilustracni-testy-pro-jednotnou-

prijimaci-zkousku-2021. 

 

Tyto celostátně stanovené termíny pro JZP se v přihlášce neuvádí. 

 

Školní přijímací zkouška 

Kromě povinné jednotné přijímací zkoušky může (ale nemusí) škola organizovat 

ještě i vlastní školní přijímací zkoušku, např. z dalších předmětů. Pokud školní 

zkoušku do oboru gymnázium vyhlásí, ředitel SŠ určí dva volitelné termíny pro její 

vykonání. Vybraný jeden termín se zapíše do přihlášky, až ji uchazeč dostane 

vytištěnou ze školy. 

 

Náhradní termíny: 

Pokud se pro vážné důvody k jednotné zkoušce (školní přijímací zkoušce) v určeném 

termínu nemůže uchazeč dostavit a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli SŠ 

nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku a pokud je omluva uznána, 

koná zkoušku v náhradním termínu.  

Náhradní termín školní přijímací zkoušky stanoví ředitel SŠ.  

Náhradní termíny jednotné zkoušky: 12. a 13. května 2021. 
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ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ NEBO NEPŘIJETÍ 

 Centrum zpřístupní výsledky jednotné zkoušky gymnáziím nejpozději 28. dubna  

 ředitel gymnázia do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem zveřejní 

celkové hodnocení uchazečů v 1. kole a vyhlásí konečné výsledky přijímacího 

řízení nejpozději do 30. dubna 2021. 
 

 

Sdělení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:  
 

 ředitel ukončí hodnocení a zveřejní výsledky přijímacího řízení na dobu alespoň 

15 dnů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový 

přístup pod registračním číslem  
 

 zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena, 

přijatým uchazečům písemné rozhodnutí neposílá 
 

 zákonným zástupcům nepřijatých žáků odešle ředitel gymnázia písemné 

rozhodnutí o nepřijetí 
 

 odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat  

ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí 
 

 rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit zákonnému zástupci 

nezletilého uchazeče, se ukládá na poště po dobu 10 dnů, pak je považováno  

za doručené 

 

 

 

INFROMACE O ZÁPISOVÉM LÍSTKU (ZL) 

 

 po oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na gymnáziu slouží ZL  

k potvrzení zájmu uchazeče stát se žákem příslušného gymnázia 
 

 osobní údaje o uchazeči a jméno zákonného zástupce na ZL musí být totožné  

s údaji na přihlášce 
 

 každý uchazeč o vzdělání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení  

pro následující školní rok, obdrží pouze jeden ZL 
 

 ZL je platný pouze pro školní rok, ve kterém se uchazeč má stát žákem gymnázia 
 

 v případě ztráty nebo zničení ZL se vydává na základě písemné žádosti  

bez zbytečného odkladu náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti o vydání 

náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce nezletilého 

uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; 

součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis 

uchazeče. (formulář žádosti může výchovná poradkyně poskytnout) 
 

 do zápisového lístku se vyplní pouze údaje o gymnáziu, na které je uchazeč 

přijat a bude ZL odevzdávat 

 



 

Postup při odevzdávání zápisového lístku: 
 

 svůj úmysl vzdělávat se v daném gymnáziu potvrdí uchazeč nebo zákonný 

zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním ZL řediteli školy, který rozhodl o jeho 

přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení 

rozhodnutí o přijetí 
 

 ZL se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě 

provozovateli poštovních služeb 
 

 ZL lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět 

To neplatí v případě, kdy uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na gymnáziu,  

kde byl přijat na základě kladného odvolání. 

 

 

 
 

Za řádné vyplnění, zajištění všech požadovaných dokladů k přihlášce  

(např. potvrzení zdravotní způsobilosti), odevzdání zápisového lístku a včasné 

podání plně odpovídá zákonný zástupce žáka. 
 

Doporučuji sledovat webové stránky vybraných gymnázií, na kterých budou ředitelé 

zveřejňovat aktuální informace k přijímacímu řízení ke studiu na dané škole pro příští 

školní rok (2021/2022). 

O případných dalších změnách v organizaci přijímacího řízení vzhledem 

k epidemiologické situaci budu informovat zák. zástupce mailem a na webových 

stránkách školy v sekci Výchovné poradenství. 

 
 

 

Podrobné informace o přijímacím řízení: 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-

konzervatore 

 
 

Přeji žáků hodně úspěchů při přijímacím řízení. 

 
 

výchovná poradkyně PaedDr. Renata Hochová 

 

V případě dotazů, mě neváhejte kontaktovat:  

tel. 286 880 955, e- mail: hochova@zsburesova.cz 
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