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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 2023/2024 (dále 
jen „přijímací řízení“). 

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 získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, se na žádost promíjí jednotná 
zkouška 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: 

- 13. dubna a 14. dubna 2023 - 1. a 2. řádný termín, 

- 10. května a 11. května 2023 - 1. a 2. náhradní termín. 

V náhradním termínu koná přijímací zkoušku uchazeč, který se pro vážné důvody k vykonání zkoušky 
v řádném termínu nedostaví a svoji neúčast písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů  
po termínu, ve které měl zkoušku konat. 

Uchazeči vzniká nárok konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech, pokud podá dvě 
přihlášky ke vzdělávání v oborech, ve kterých se koná jednotná přijímací zkouška. V prvním kole 
přijímacího řízení na jeden obor vzdělání v rámci jedné školy nelze školní přijímací zkoušku vykonat 
ve více různých termínech. 

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 2023/2024 přijato nejvýše 30 uchazečů. 

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 16. ledna 2023 pod č.j. GYZA 17/2023 a budou nejpozději 31. ledna 2023 
uveřejněna na nástěnce ve vestibulu školy a na internetových stránkách školy https://gyza.cz. 
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Předpoklady, za kterých se přijatý uchazeč může stát žákem školy 

Uchazeč, kterému bude vydáno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole v uvedeném oboru 
vzdělání, se může stát žákem školy, jestliže: 

- potvrdí svůj zájem vzdělávat se v daném oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku  
(§ 60g odst. 7 školského zákona), 

- předloží nejpozději při zahájení vzdělávání ve střední škole vysvědčení dokládající splnění 
povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné 
školní docházky, 

- v případě, že se jedná o cizince, který není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem, 
předloží nejpozději při zahájení vzdělávání doklad potvrzující oprávněnost pobytu této osoby  
na území ČR (§ 20 odst. 3 školského zákona).  

Úprava přijímání cizinců podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. 

Cizinci, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb.,  
o některých patřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk 
Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „cizinec“) se při přijímacím řízení na žádost 
promíjí jednotná zkouška ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Znalost českého jazyka, 
která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude u tohoto uchazeče ověřena 
rozhovorem.  

Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat 
písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace  
v ukrajinském jazyce.  

Společně s žádostí podle předchozích odstavců je uchazeč povinen doložit, že je cizincem podle 
prvního odstavce. 

Cizinec může nahradit doklad prokazující získání předchozího vzdělání, splnění povinné školní 
docházky nebo doklady z předchozího vzdělávání nezbytné pro hodnocení podle kritérií přijímacího 
řízení čestným prohlášením, pokud doklady nemá. 
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