
INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 5. ROČNÍKŮ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ do víceletých gymnázií 

Vážení rodiče, 

vzhledem k současné situaci se nemůžeme setkat osobně na třídní schůzce, abych Vám předal 
informace o příjímacím řízení. 

Pokud byste měli nějaké dotazy či by Vám něco nebylo jasné, můžete volat na telefon 775 622 766. 

Lze též využít e-mail reditel@zsborek.cz 

Nyní tedy to nejdůležitější: 

Přihlášky 

Každý žák má v prvním kole nárok na dvě přihlášky. 

Tisk a předání přihlášek žákům se uskuteční po pololetním vysvědčení. Termíny si domluvíme! 
Rodič s sebou potřebuje občanský průkaz! 

Na přihlášce bude jméno, osobní údaje a známky za čtvrtý a polovinu pátého ročníku. Vyplním Vám i 
tyto osobní údaje: adresu a obor vybrané školy (tj. přední strana), termíny přij. zkoušek. Je nutno si 
tyto údaje překontrolovat! Za přihlášku odpovídáte Vy! 

Zákonného zástupce si vyplníte sami, dle toho, kdo z Vás to bude na tom gymnáziu řešit. 

Sami si přihlášky poté doručíte osobně nebo poštou gymnázia do 1. 3. 2021. 

Body za mimoškolní aktivitu – soutěže, olympiády, sporty – sledujte webovky gymnázií. 

Kopie diplomů, uznání apod. možno přiložit k přihlášce, napsat počet příloh. 

Lékařská prohlídka není třeba. 

Zápisový lístek 

Každý rodič obdrží při přebírání přihlášek jeden zápisový lístek! 

Po rozhodnutí o přijetí rodiče zanesou ZL (vyplní vybranou školu) do 10 PRACOVNÍCH DNŮ přímo do 

gymnázia, čímž stvrdí, že dítě nastoupí. V případě změny názoru gymnázia ZL nevrací, pouze 

v případě kladně vyřízeného odvolání. Proto vše řádně rozmyslete. 

Nedá-li se ZL do gymnázia do 10 dnů, žák ztrácí právní nárok na přijetí. 

Náhradní ZL (případě ztráty či zničení) bude vydán proti čestnému prohlášení. 

Přijímací zkoušky 

Do 31. 1.2021 musí ředitelé VG vyhlásit přijímací řízení a zveřejnit podmínky termíny př. zkoušek, 

podmínky přijetí, apod. 

TERMÍN KONÁNÍ OSMILETÁ GYMNÁZIA 

1. řádný termín 14. dubna 2021 

2. řádný termín 15. dubna 2021 
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1. náhradní termín 12. května 2021 

2. náhradní termín 13. května 2021 

Výsledky testů budou zadány do systému a budou k nim mít přístup obě zvolené školy, budou si 
tedy moci vybrat ten lepší výsledek. 

Rozhodnutí o nepřijetí přijde písemně, rozhodnutí o přijetí pouze na stránkách školy či vývěsce. 

Odvolání – do tří dnů od zveřejnění výsledků. Odvolací řízení se velmi dlouho vleče. 

Příprava přijímací zkoušky 

Možnost zapojení do přípravných kurzů gymnázií 

Možnost nákupu testových sad – SCIO, DIDAKTIS 

Na stránkách škol bývají zveřejněné starší testy 

Možnost vyzkoušet testy – viz 

https://prijimacky.cermat.cz 

https://www.statniprijimacky.cz 

https://scio.cz 
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