
 
Důležité informace: 
 
Podle Školského zákona (561/2004 Sb.) může uchazeč o studium podat dvě přihlášky na SŠ, 
přitom nelze podat obě na stejný obor stejné školy. Přihlášku ke studiu doručí zákonný zástupce 
osobně nebo poštou do kanceláře GJŠ do 1. března 2023. Uchazeč, který podává dvě 
přihlášky, uvede na obou přihláškách školy a obory vzdělání v tomtéž pořadí (pořadí škol určuje, 
kde se koná přijímací zkouška v 1. a ve 2. termínu). 
 

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé 
přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.  
 

Jednotnou zkoušku koná uchazeč ve škole, na níž podal přihlášku: 
- v prvním termínu koná uchazeč zkoušku ve škole, kterou v přihlášce uvedl jako první v pořadí, 
- ve druhém termínu koná zkoušku ve škole, kterou v přihlášce uvedl jako druhou v pořadí, 
- v prvním i druhém termínu může konat uchazeč JPZ na GJŠ v případě, že druhá škola z přihlášky 
JPZ nerealizuje (bod platný pouze pro uchazeče z 9. tříd ZŠ).  
 

Písemné testy z českého jazyka a literatury a matematiky se konají vždy v jednom dni. 
 

Žáci z 9. tříd uvádějí známky za 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy. 
Žáci z 5. tříd uvádějí známky za 2. pololetí 4. třídy a za 1. pololetí 5. třídy. 
 

Prospěch žáka na přihlášce potvrzuje ZŠ!. 
 

ZŠ rovněž vydává zákonnému zástupci zápisový lístek. 
Pokud žák nenavštěvuje ZŠ (navštěvuje např. víceleté gymnázium), vydá mu zápisový lístek 
příslušný krajský úřad (nikoliv např. víceleté gymnázium). 
 

Tiskopisy přihlášek lze získat v prodejnách tiskopisů nebo stáhnout z webových stránek:    
https://www.msmt.cz/file/56325  
V případě tisku nemusí být tiskopis v barevném provedení, ale přihláška musí být oboustranná 
(druhou stranu přihlášky vytisknout na zadní stranu tiskopisu). 
 

Výstupní hodnocení ze ZŠ a potvrzení od lékaře nevyžadujeme. 
 
Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, 
pokud k přihlášce na SŠ doloží doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ). 
 

Pozvánku k vykonání jednotné přijímací zkoušky obdrží uchazeč nejpozději 14 dní před jeho 
termínem. Pozvánka bude obsahovat veškeré informace týkající se organizace jednotné přijímací 
zkoušky. Pozvánky se zasílají doporučeně na adresu zákonného zástupce (kontaktní osoby), kterou 
prosím uveďte v přihlášce v předepsaném řádku. 
 

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení zveřejní ředitel školy nejpozději dne 
3. května 2023 vyvěšením na úřední desce před budovou školy a na internetových stránkách 
školy. 
 
Přijatí uchazeči jsou následně povinni do 10 pracovních dnů doručit do školy zápisový 
lístek. 
 
Nepřijatým uchazečům budou odeslána na adresu zákonného zástupce do jeho vlastních rukou 
rozhodnutí o nepřijetí. 
 

Škola může umožnit uchazeči (zákonnému zástupci) nahlížení do spisu. Termín je stanoven na 
úterý 2. 5. 2023 od 13.00 do 15.00 hodin.   

 
Proti rozhodnutí o nepřijetí lze do 3 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o nepřijetí 
podat odvolání řediteli školy. 
 
 

https://www.msmt.cz/file/56325


 

   Vzor odvolání není stanoven, doporučuje se však uvádět minimálně níže uvedené náležitosti: 

• Název školy a její adresa (odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal)  
Datum  
Odvolání proti nepřijetí ke studiu  
Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu na 
(název oboru vzdělání a případně kód oboru). Pozn. Můžete také uvést i důvody, pro které je 
odvolání podáváno.  
Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka  
Jméno zákonného zástupce nezletilého žáka  
Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno  
 

 
Uchazeči, kteří podají odvolání, budou následně přijati na místa, která neobsadili přijatí uchazeči 
(neodevzdali zápisový lístek) autoremedurou. 
Přijímání probíhá podle pořadí, kterého uchazeči dosáhli, až do počtu přijímaných žáků, který 
stanoví ředitel školy. 
 
Uchazeči přijatí na odvolání obdrží od ředitele školy rozhodnutí o přijetí a tomu pak 
musí ve stanovené lhůtě doručit zápisový lístek. 
Pokud již uchazeč zápisový lístek odevzdal na jinou školu a následně byl přijat na odvolání, může 
zápisový lístek stáhnout a přenést na školu, která jej přijala na odvolání. 
 
Uchazeči o studium ze zahraničí a speciálně uchazeči z Ukrajiny, obdrží v pozvánce konkrétní 
upřesnění podmínek přijímacího řízení, vyplývajících z Kritérií naší školy a opatřením MŠMT ČR. 


