Organizace přijímacího řízení do prvního ročníku osmiletého gymnázia
Přihlašování ke vzdělání
Zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku do denní formy vzdělávání na osmiletém
gymnáziu řediteli daného gymnázia do 1. března 2022. Pro první kolo přijímacího řízení do denní
formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky. Přihláška se podává na předepsaném formuláři. Její
součástí je potvrzená klasifikace z posledních dvou ročníků základní školy

Přijímací řízení
Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemné zkoušky z matematiky a z písemné zkoušky z českého
jazyka a literatury. Zadání testů a zpracování výsledků zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků
vzdělávání.
Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát. 12. dubna 2022 ve škole uvedené na
přihlášce v prvním pořadí a 13. dubna 2022 ve škole uvedené ve druhém pořadí.
Pokud má uchazeč zákonný nárok na úpravu podmínek přijímacích zkoušek, podá současně s
přihláškou odůvodněnou žádost.
Uchazeč, který ze závažných důvodů nemohl konat přijímací zkoušku a svou neúčast do 3 dnů
písemně omluvil, koná zkoušku v náhradním termínu a to 10. a 11. května 2022.

Výsledky přijímacího řízení
Vyhodnocení přijímacího řízení zahrnuje 1) výsledky přijímací zkoušky a 2) hodnocení na vysvědčení
ze základní školy
Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům pošle rozhodnutí o
nepřijetí.

Další kola přijímacího řízení
Ředitel střední školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení, pokud má volná místa. Informace o
volných místech budou na webových stránkách kraje.

Zápisový lístek
Základní škola vydá zákonnému zástupci žáka zápisový lístek nejpozději do 15. března 2022.
Odevzdáním tohoto zápisového lístku na střední škole, na které byl přijat, potvrzuje uchazeč o
studium svůj zájem. Lístek je třeba odevzdat do 10 pracovních dnů od oznámení o přijetí, jinak není
přijat. Zápisový lístek je možné uplatnit jen jednou. Výjimkou je situace, že uchazeč byl přijat na jinou
školu na základě odvolání.

Odvolací řízení
Proti rozhodnutí o nepřijetí je možné se odvolat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
Podrobné informace o možnosti odvolání jsou součástí rozhodnutí o nepřijetí.

