
Jednotné přijímací zkoušky se konají ve dnech 17. 4. 2023 a 18. 4. 2023 

 

Přihláška  

 Pro školní rok 2023/2024 se vyplňuje přihláška na tiskopisu přihlášky pro denní formu vzdělávání 

(růžový podtisk). Přihlášky ke studiu získáte na základní škole nebo jsou ke stažení na webových 

stránkách MŠMT.  (Je nutné vyplnit oba listy přihlášky). Vzor vyplnění přihlášky najdete na 

webových stránkách gymnázia. Prosíme o oboustranný tisk přihlášky (černobílý tisk je možný). 

 

 Uvádějí se dvě školy, pokud se na ně uchazeč hlásí. 

 Pro 1. kolo přijímacích zkoušek lze na jeden obor vzdělání na jedné škole podat pouze jednu 

přihlášku a přijímací zkoušku lze konat pouze v jednom termínu. 

 Vyplněnou přihlášku s potvrzenými známkami ze základní školy (obě pololetí 4. třídy a 1. pololetí 

5. třídy) je třeba doručit na vrátnici gymnázia osobně (po-pá 7:30-16:30 hod.) nebo poštou do 1. 

3. 2023 (rozhoduje datum podání). Přihláška musí být podepsaná uchazečem i jeho zákonným 

zástupcem a opatřená razítkem a podpisem ředitele základní školy. Pokud není přihláška podepsaná 

ředitelem základní školy, je nutné doložit ověřené kopie vysvědčení. 

 Dle metodiky MŠMT ČR lze podat přihlášku elektronicky pouze za podmínky elektronické 

konverze na kontaktním místě veřejné správy – Czech POINT. V souladu s § 22 zákona č. 300/2008 

Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, 

má dokument, který vznikne provedením konverze, stejné právní účinky jako dokument, jehož 

převedením výstup vznikl. Poplatek za konverzi je 30 Kč za každou stranu. V případě, že jsou obě 

strany přihlášky a všechny související přílohy zkonvertovány, může být přihláška s přílohami 

zaslána jak prostřednictvím datové schránky, tak i prostřednictvím e-mailu. Bez této konverze není 

zaslání přihlášky elektronickou cestou možné, ani pokud byla zaslána z datové schránky zřízené na 

fyzickou osobu zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče, neboť střední škole musí být 

předložen tiskopis s originálními podpisy (jde zejména  o podpis uchazeče, zákonného zástupce 

nezletilého uchazeče, školského poradenského zařízení v případě přikládání doporučení pro úpravu 

podmínek k přijímací zkoušce a pověřeného pracovníka školy, pokud potvrzuje klasifikaci) podle  

§ 37 a správního řádu a § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Datová schránka zřízená na fyzickou osobu 

zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče uvedená na přihlášce pak může také sloužit pro 

urychlení následné komunikace ve správním řízení při přijímání uchazeče, byla-li přihláška podána 

v listinné formě.  

 Na základě pokynu ředitelky odboru školství, mládeže a sportu MHMP nelze doručovat písemnosti, 

týkající se přijímacího řízení,  do firemní datové schránky fyzické osoby, neboť účastníkem řízení 

je nezletilý uchazeč zastoupený zákonným zástupcem. Musí se jednat o datovou schránku 

zákonného zástupce (fyzické osoby), nikoliv jeho společnosti. 

 Přijímací řízení na naši školu obsahuje jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka 

a dále školní písemný test z všeobecného přehledu. Všechny zkoušky se konají v jednom dni a 

termín konání určuje pořadí zápisu zvolených škol ve formuláři přihlášky. Pořadí obou uvedených 

škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy (tzn., že 

pokud uchazeč podá v 1. kole dvě přihlášky, uvádí školy na obou tiskopisech ve stejném 

pořadí.) 

 Jestliže naše gymnázium v přihlášce napíšete na 1. místo, zkouška se koná 17. 4. 2023, pokud 

ho napíšete na 2. místo, koná se zkouška 18. 4. 2023. Termín školní přijímací zkoušky je 

totožný s termínem konání jednotné přijímací zkoušky. 

 Uzpůsobení podmínek uchazečů se SVP u přijímacího řízení: 

http://gymjh.cms.aag.cz/cs/ext-links/msmt-cz-vzdelavani-stredni-vzd-2.htm
http://gymjh.cms.aag.cz/cs/ext-links/msmt-cz-vzdelavani-stredni-vzd-2.htm
http://gymjh.cms.aag.cz/cs/ext-links/msmt-cz-vzdelavani-stredni-vzd-2.htm


 Uchazečům s prvním stupněm podpůrných opatření se podmínky pro jednotnou zkoušku 

neupravují. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením 

školského poradenského zařízení (dále jen „ŠPZ“) podle § 16 odst. 4 školského zákona.  

 Doporučení ŠPZ se uchazeči vydává ve 2 vyhotoveních. Doporučení ŠPZ uchazeč odevzdává 

společně s přihláškou ke vzdělávání podle § 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 353/2016 Sb., o 

přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. (dále jen „vyhláška 

č. 353/2016 Sb.“), pro 1. kolo přijímacího řízení nejpozději k 1. březnu. 

Doporučení ŠPZ dodané po 1. 3. 2023  tudíž nemůže být akceptováno a nebude k němu 

přihlíženo. Nevyžadujeme potvrzení od lékaře ani výstupní hodnocení. Vzor formuláře doporučení 

ŠPZ najdete na našich webových stránkách. 

 Přijatý uchazeč, který není občanem EU, prokáže nejpozději při zahájení vzdělávání nebo 

poskytování školských služeb oprávněnost svého pobytu na území ČR. 

 

Pozvánka ke zkoušce  

 Uchazeči o studium obdrží v dostatečném předstihu poštou pozvánku k přijímací zkoušce 

s bližšími informacemi. 

Přijímací zkouška  

 Termíny písemných zkoušek jsou pondělí 17. 4. 2023 a úterý 18. 4. 2023. 

 Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemných testů ze vzdělávacího oboru Český jazyk a 

literatura (60 minut) a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace 

      (70 minut). Testy pro uchazeče z 5. ročníku základní školy vychází z rozsahu učiva RVP základního 

vzdělání na 1. stupni základní školy. 

 Školní test všeobecného přehledu bude trvat 50 minut. 

 Požadavky na vědomosti a dovednosti, které mohou být ověřovány v rámci jednotné přijímací 

zkoušky, jsou specifikovány na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání 

CERMAT (www.cermat.cz).   

 Podrobnější informace: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska 

Výsledky přijímací zkoušky  

 Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v zákonné lhůtě (do 2 pracovních dnů po 

zpřístupnění výsledků Cermatem) na internetových stránkách gymnázia a na veřejně přístupném 

místě ve škole.  

 Přijatí žáci po zveřejnění oficiálních výsledků (vestibul gymnázia, webové stránky školy) odevzdají 

v sekretariátu gymnázia zápisový lístek a převezmou si rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí 

být podepsaný uchazečem i jeho zákonným zástupcem a potvrzený základní školou.  

 Pokud přijatý žák zápisový lístek v zákonné lhůtě (do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků 

přijímacího řízení) neodevzdá, vzdává se tím práva být přijat ke studiu na zdejším gymnáziu.  

 Nepřijatí uchazeči se mohou v odůvodněných případech písemně proti rozhodnutí o nepřijetí ke 

studiu odvolat v zákonné lhůtě (do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí) ke zřizovateli 

prostřednictvím ředitele gymnázia.  

Zápisový lístek  

 Zápisový lístek vydává základní škola. Uchazeči, kteří se nehlásí ze základní školy, ho získají na 

odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy, a to na základě vyplněné 

žádosti o vydání zápisového lístku a předložení dokladu potvrzujícího totožnost žadatele a jeho 

trvalé bydliště, resp. místo pobytu u cizích státních příslušníků. 

http://gymjh.cms.aag.cz/cs/ext-links/skoly-praha-mesto-cz-79095_Pos-2.htm
http://gymjh.cms.aag.cz/cs/ext-links/skoly-praha-mesto-cz-79095_Pos-2.htm

