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VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ  
DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU 79-41-K/41 
 
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 

Ředitel gymnázia, jehož činnost vykonává Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20, (dále jen 
„škola“) v souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a dodatků, vyhlašuje první 
kolo přijímacího řízení pro přijímání uchazečů do prvního ročníku vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu,  
v oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, v denní formě vzdělávání, pro školní rok 2018/2019 (dále 
jen „přijímací řízení“). 
 
Počet přijímaných uchazečů 

Ředitel školy v souladu s § 60 odst. 2 školského zákona stanovil, že do prvního ročníku vzdělávání  
ve čtyřletém gymnáziu, v oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, v denní formě vzdělávání, bude  
pro školní rok 2018/2019 přijato nejvýše 30 uchazečů.  
 
Jednotná přijímací zkouška 

Součástí přijímacího řízení bude jednotná přijímací zkouška dle § 60 odst. 5 a § 60b odst. 2 školského 
zákona, která se bude skládat z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura  
a z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. 

Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční 
škole, se při přijímacím řízení promíjí na žádost vykonání testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a 
literatura (podrobnosti jsou uvedeny v kritériích přijímacího řízení).   

Jednotná přijímací zkouška se koná v termínech stanovených MŠMT a to: 
- 12. dubna a 16. dubna 2018 - 1. a 2. řádný termín, 
- 10. května a 11. května 2018 - 1. a 2. náhradní termín, 
V náhradním termínu koná přijímací zkoušku uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu 
přijímací zkoušky nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy,  
ve které měl zkoušku konat. 
 
Kritéria přijímacího řízení 

Ke vzdělávání ve střední škole v uvedeném oboru vzdělání lze přijmout uchazeče, kteří splnili 
povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní 
docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, 
vědomostí a zájmů. Ředitel školy v souladu s § 60 odst. 2 školského zákona stanovil jednotná kritéria 
pro všechny uchazeče přijímané v prvním kole přijímacího řízení do uvedeného oboru vzdělání. Tato 
kritéria byla vydána dne 22. ledna 2018 pod č.j. GYZA 19/2018 a budou nejpozději 31. ledna 2018 
uveřejněna na nástěnce ve vestibulu školy a na internetových stránkách školy http://gyza.cz/. 
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