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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA 2022/2023 

Termín odevzdání přihlášek na víceletá gymnázia: do 1. 3. 2023 

Kritéria pro přijímací řízení, včetně předpokládaného počtu přijímaných uchazečů zveřejní ředitel 

střední školy do 31. 1. 2023. 

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA: koná se vždy jednotná zkouška z českého jazyka a 

literatury + z matematiky a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP ZV (zadání, distribuci, 

zpracování a hodnocení testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledů vzdělávání) 

- každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát (do celkového hodnocení se započítává 

lepší výsledek testů) 

- na škole, kterou uvádí uchazeč jako první v pořadí, vykonává zkoušky v 1. termínu; na škole, kterou uvádí 

jako druhou v pořadí, vykonává zkoušky v 2. termínu 

Termíny jednotných přijímacích zkoušek:  1. termín: 17. dubna 2023 

       2. termín: 18. dubna 2023 

Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce nedostaví, omlouvají ho pouze vážné důvody (např. 

zdravotní), a musí písemnou omluvu dodat řediteli dané školy do 3 dnů. 

Náhradní termín:  1. termín: 10. května 2023 

2. termín: 11. května 2023 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení: do celkového počtu získaných bodů v procesu 

přijímacího řízení se počítá hodnocení na vysvědčeních z předcházejícího vzdělávání (průměrný 

prospěch poloviny 5. třídy) + výsledky jednotné přijímací zkoušky (výsledky zpřístupněny Centrem 

do 28. dubna) 

Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí: přijatí uchazeči jsou zveřejněni v seznamu 

přijatých uchazečů (ve škole + web školy, oznámení o přijetí se přijatým uchazečům NEZASÍLÁ!), 

nepřijatým uchazečům se zasílá rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel ukončí hodnocení do 2 pracovních 

dnů po zpřístupnění Centrem, Centrum zpřístupní hodnocení nejpozději do 28. dubna.  

Odvolání: odvolání se podává písemně u příslušné střední školy řediteli školy ve lhůtě do 3 

pracovních dnů od doručení rozhodnutí 
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Zápisový lístek:  

- zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané 

střední škole 

- každý uchazeč o vzdělání na střední škole obdrží jeden zápisový lístek na své vlastní škole 

- zápisový lístek uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdá řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů 

ode dne oznámení o přijetí žáka na danou školu (den vyvěšení výsledků ve škole a na webu školy)  

HARMONOGRAM PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA GYMNÁZIUM: 

1. Do 20. 1. 2023 nahlásí zákonný zástupce zájem svého dítěte o studium na víceletém gymnáziu 

výchovnému poradci Mgr. Radimu Zapletalovi na r.zapletal@zsborsice.cz, případně třídnímu učiteli 

5. třídy. 

2. Přihlášky vyplňujeme a tiskneme ve škole, údaje zadáváme podle programu Bakaláři; je třeba mít 

v systému aktuální údaje o žákovi i zákonném zástupci, případně data aktualizovat přes třídního 

učitele (rodné číslo žáka + adresa; jméno zákonného zástupce, který bude uveden na přihlášce; 

aktuální telefonní kontakt a email na zákonného zástupce + aktuální adresa).  

3. Nejpozději 27. 1. 2023 předáme vytisknuté přihlášky žákům, ti je vezmou domů zkontrolovat, 

případně doplnit chybějící údaje (datum narození zákonného zástupce, jeho podpis, podpis žáka, 

místo a datum podpisu). 

4. Nejpozději 7. 2. 2023 žák přinese podepsanou přihlášku zpět do školy, podepíše a potvrdí ji 

ředitel naší základní školy a předáme ji nejpozději 10. 2. 2023 zpět žákovi. 

5. Přihlášky podávají uchazeči o studium sami k rukám ředitelů středních škol osobně nebo poštou 

doporučeně (podací lístek uschovejte) nejpozději do 1. 3. 2023!!!.  

Podrobné informace naleznete také na školních webových stránkách zde:  

https://www.zsborsice.cz/skolni-poradenske-pracoviste/ 

Doporučujeme sledovat:  

- webové stránky Vámi vybraných škol (přípravné kurzy, přijímačky nanečisto, kritéria přijímacího řízení)  

- www.cermat.cz – informace k jednotné přijímací zkoušce, testy z minulých let 

 

V případě dotazů kontaktujte výchovného a kariérového poradce:  

Mgr. Radim Zapletal, r.zapletal@zsborsice.cz, tel: 571 110 061 
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