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Průběh přijímacího řízení - aktuální termíny 

Pozvánky k přijímací zkoušce 

V polovině dubna bude zákonnému zástupci uchazeče zaslána pozvánka k přijímací zkoušce  
(14 dnů před konáním zkoušky). Pozvánka bude obsahovat registrační číslo uchazeče, kterým bude 
identifikován při přijímací zkoušce a při zveřejňování výsledků přijímacího řízení. K pozvánce budou 
přiloženy také další dokumenty související s přijímacím řízením. Ještě před doručením poštovní zásilky 
pravděpodobně obdržíte pozvánku k přijímací zkoušce e-mailem (tato zpráva je odesílána automaticky 
ze systému společnosti Cermat, která zajišťuje přijímací zkoušky). 

Přijímací zkoušky 

Čtyřleté gymnázium – 3. – 4. května 2021  

Osmileté gymnázium – 5. – 6. května 2021  

Náhradní termín – 2. – 3. června 2021 

Zkoušku v náhradním termínu koná uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací 
zkoušky nedostaví a svoji neúčast nejpozději do 3 dnů písemně omluví řediteli školy, ve které ji měl 
konat. 

Čas na vypracování testů 

Český jazyk a literatura – 70 minut 

Matematika – 85 minut 

Výsledky přijímacího řízení 

19. května 2021 má škola obdržet od společnosti Cermat výsledky testů přijímacích zkoušek.  

20. května 2021 (nejpozději) zveřejníme na internetových stránkách naší školy výsledkovou listinu se 
seznamem přijatých a nepřijatých uchazečů. (Budeme se snažit výsledky zveřejnit již 19. května.) 

Postup po zveřejnění výsledků přijímacího řízení 

Přijatí uchazeči  

musí do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledkové listiny potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v dané 
škole odevzdáním zápisového lístku. Upozorňujeme, že podle školského zákona se rozhodnutí o přijetí 
uchazečům nezasílá. Za oznámení tohoto rozhodnutí se považuje zveřejnění seznamu přijatých 
uchazečů na internetových stránkách školy.  

Nepřijatí uchazeči  

mají možnost podat odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání v dané škole. Zkušenosti z minulých let 
ukazují, že šance na přijetí na odvolání je velká. Důvodem je, že většina uchazečů má podány přihlášky 
na dvě školy. Formulář pro podání odvolání bude zveřejněn na internetových stránkách naší školy 
současně s výsledky přijímacího řízení. Lhůta pro podání odvolání je 3 pracovní dny od doručení 
rozhodnutí o nepřijetí. Toto rozhodnutí bude vyhotoveno v listinné podobě. Do 21. května 2021 bude 
možné rozhodnutí převzít osobně v kanceláři školy. Následně budou nepřevzatá rozhodnutí odeslána 
zákonným zástupcům uchazečů zásilkou do vlastních rukou. 

Podaná odvolání začne škola vyřizovat až po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků přijatých 
uchazečů, tj. od 3. června 2021. 


