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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Šestileté a osmileté studium
Přijímací zkoušky se konají v úterý 19. dubna a ve středu 20. dubna 2022.
Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny do 2 pracovních dnů po zpřístupnění
hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání na webových stránkách
školy a před budovou školy.
Termín pro podání přihlášky je do 1. března 2022.
Na základě rozhodnutí MŠMT může škola přijímat pouze nově stanovený tiskopis
přihlášek. Tiskopis přihlášky naleznete na webových stránkách školy a je dále k dispozici na
základní škole a na https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlaskyna-ss nebo http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-kestrednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1?lang=1&ref=m&source=email.
Přihlášku lze odevzdat na sekretariátu gymnázia v pracovních dnech od 7:45 do 13:00 a od
13:30 do 15:00.
Termín přijímací zkoušky vyplní na přihlášce zákonný zástupce žáka - 19. 4. 2022, nebo
20. 4. 2022.
Na přihlášce nepožadujeme lékařské potvrzení, pokud žák nemá ZPS.
Výstupní hodnocení není nutné.
Čtyřleté studium
Přijímací zkoušky se konají v úterý 12. dubna a ve středu 13. dubna 2022.
Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny do 2 pracovních dnů po zpřístupnění
hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání na webových stránkách
školy a před budovou školy.
Termín pro podání přihlášky je do 1. března 2022.
Na základě rozhodnutí MŠMT může škola přijímat pouze nově stanovený tiskopis
přihlášek. Tiskopis přihlášky naleznete na webových stránkách školy a dále je k dispozici na
základní škole a na https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlaskyna-ss nebo http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-kestrednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1?lang=1&ref=m&source=email.
Přihlášku lze odevzdat na sekretariátu gymnázia v pracovních dnech od 7:45 do 13:00 a od
13:30 do 15:00.
Termín přijímací zkoušky vyplní na přihlášce zákonný zástupce žáka - 12. 4. 2022, nebo
13. 4. 2022.
Na přihlášce nepožadujeme lékařské potvrzení, pokud žák nemá ZPS.
Výstupní hodnocení není nutné.
Další informace k průběhu a podmínkám konání jednotného přijímacího řízení naleznete na
www.cermat.cz a www.msmt.cz.
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Předpokládaný počet otevíraných tříd:
• 1 třída osmiletého studia pro žáky z 5. tříd ZŠ – 30 žáků, studijní obor 79-41-K/81
• 1 třída šestiletého studia pro žáky ze 7. tříd ZŠ – 30 žáků, studijní obor 79-41-K/61
• 1 třída čtyřletého studia pro žáky z 9. tříd ZŠ – 30 žáků, studijní obor 79-41-K/41
Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny do 2 pracovních dnů po zpřístupnění
hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání na webových stránkách
školy a před budovou školy (nejpozději 2. 5. 2022).
Nahlížení do spisů bude umožněno 28. 4. 2022 od 14:00 do 17:00.
Informace k přijímacímu řízení do 1. ročníků školního roku 2021/2022:
• Osmileté studium: 261 přihlášených, 30 přijatých
• Šestileté studium: 258 přihlášených, 30 přijatých
• Čtyřleté studium: 84 přihlášených, 30 přijatých

Více informací na: https://www.gymvod.cz/terminy/
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