
Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace

Přijímací řízení pro školní rok 2023/24



Počty přijímaných žáků

•G4 – čtyřletý obor 

(žáci z 9. ročníku) – 60 žáků

•G8 – osmiletý obor

•(žáci z 5. ročníku) – 30 žáků



Přihlášky ke studiu

• Možnost podat 2 zcela totožné přihlášky na různé školy

(na naše gymnázium v 1. kole jedinou, nelze uvést GT na 1. i 2. místě!)

• Formulář přihlášky

• na ZŠ, v SEVTu

• na www.cermat.cz, na webových stránkách MŠMT

• www.gym-tisnov.cz

• Termín – do 1. března 2023 doručit na SŠ

http://www.cermat.cz/
http://www.gym-tisnov.cz/


Co je nutno v přihlášce vyplnit?

• Ano !!!
• Kontakt na rodiče (e-mail, mobil)
• Potvrzený prospěch ze ZŠ
• Přiznaná podpůrná opatření + posudek PPP

• Ne !
• Lékařské potvrzení



Je třeba použít aktuálně 
platný formulář !!! 

Přihlášku je nutno vytisknout 
oboustranně (na 1 papíru) –
nelze vytisknout 2 papíry a pouze je spojit 

např. sešívačkou



Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace

Na Hrádku 20, 666 01 Tišnov

Nepožadujeme 

potvrzení lékaře



Na 1. místo vypište školu, 

kde chcete, aby uchazeč 

skládal zkoušky 13.4. (G4) 

či 17.4.2023 (G8) a na 2. 

místo školu, kde bude 

skládat zkoušky 14.4. (G4) 

či 18.4.2023 (G8). Tato data 

se nikam nevypisují! 

Nutno vyplnit, pokud uchazeč 

žádá úpravu podmínek, 

pokud byla podpůrná 

opatření přiznána v roce 

2022/23, popř. napsat “NE“. 

K žádosti o úpravu podmínek 

je třeba s přihláškou přiložit 

platný posudek z PPP s 

vyjádřením poradny právě ke 

konání PZ – jaké úpravy mají 

být SŠ provedeny.

kolonka: Datum narození 

zák. zástupce

Lékařský posudek nepožadujeme!





Uvádějte kontaktní telefon 

i e-mail zákonného 

zástupce, nikoliv uchazeče.

Nevyplňovat pro naše 

gymnázium.

Nemáme školní zkoušku.



Razítko 

a podpis ze ZŠ, SŠ

V kritériích přijetí je upřesněno, 

které ročníky a která pololetí se 

budou započítávat. 

Přihlášku lze odevzdat osobně 
na SŠ, je možno ji zaslat 

doporučeně poštou. Musí být 
opatřena všemi požadovanými 

originálními podpisy. Není 
možné ji poslat e-mailem. 

Datovou schránkou ji lze poslat 
pouze v případě, že zákonný 

zástupce i uchazeč opatří 
přihlášku certifikovanými 

zabezpečenými elektronickými 
podpisy. Stejně tak všechny  
přílohy musí mít charakter 

originálu  (ověřených kopií).  



Termíny přijímacích zkoušek – G4 (čtyřleté studium)

• Jednotné přijímací zkoušky z M a ČJ (Cermat)

• Jednotné termíny: čtvrtek 13. 4. (na 1. škole) a pátek 14. 
4. 2023 (na 2. škole)

• výsledková listina - na úřední desce před budovou školy i 
na internetu, předtím v určeném termínu mohou rodiče 
přijít nahlédnout do spisu žáka (včetně přijímacích testů)



Termíny přijímacích zkoušek – G8 (osmileté studium)

• Jednotné přijímací zkoušky z M a ČJ (Cermat)

• Jednotné přijímací zkoušky z M a ČJ (Cermat)
• Jednotné termíny: pondělí 17. 4. a úterý 18. 4. 2023
• výsledková listina na úřední desce před budovou školy i 

na internetu, předtím v určeném termínu mohou rodiče 
přijít nahlédnout do spisu žáka (včetně přijímacích testů)



Zápisový lístek

• přijatý žák jím potvrzuje zájem o studium

• vydává základní škola

• odevzdat škole do 10 prac. dnů od zveřejnění rozhod. o
přijetí lze vzít zpět a odevzdat na jiné škole (nejvýše
jednou!) jen v případě kladného vyřízení odvolání proti
nepřijetí!



Obsah jednotné přijímací zkoušky

•Matematika – G4 i G8 (70 min.)

•Český jazyk – G4 i G8 (60 min.)

Připravuje CERMAT, uzavřené i otevřené úlohy. 

Další školní a talentové přijímací zkoušky nepořádáme.
Nepřítomnost uchazeče při PZ je nutno legislativně správným způsobem omluvit.



Uzpůsobení průběhu jednotné přijímací zkoušky

• Žáci se speciálními poruchami učení mají 
prodloužený časový limit a případná další 
uzpůsobení  na zkoušku z matematiky i z českého 
jazyka dle doporučení poradenského zařízení

•Nutno doložit do 1. 3. 2023 platnou zprávou z 
poradenského zařízení! Toto doporučení musí být 
vydáno právě v souvislosti s úpravou podmínek PZ.



Kritéria přijímacího řízení

Podrobná kritéria od 31. 1. 2023 na www.gym-tisnov.cz 
a v pozvánce ke zkouškám

Bude zohledňováno:

1. hodnocení na vyjmenovaných vysvědčeních z předchozího 
vzdělávání (G4: 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy, G8: 2. pololetí 4. 

třídy a 1. pololetí 5. třídy)

2. výsledky hodnocení dosaženého při jednotné přijímací zkoušce

3. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a 
zájmy uchazeče (umístění ve vybraných olympiádách a soutěžích).



Kritéria přijímacího řízení – G8 (osmiletý obor)

• Hodnocení výsledků přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého studia:

1) Průměrný prospěch ze tří předmětů (ČJ, CJ, M) v určených pololetích určených ročníků (P1) a v dalších 
určených pololetích určených ročníků (P2) ZŠ. Dále podle vzorce: (4 - P1 - P2) x 5

max. 10 bodů

• Výsledek bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa.

• Počítá se prospěch za 2.pololetí 4. třídy a za 1. pololetí 5. třídy 

2) Hodnocení výsledků přijímacích testů z M a ČJ:

• M max 50 bodů

• ČJ max 50 bodů max. 100 bodů

3) Uchazeč může získat další body do hodnocení dle těchto kritérií:

• za každé umístění v okresním kole Pythagoriády do 3. místa ve 4. či 5. ročníku ZŠ 10 bodů

• za každé umístění v okresním kole Matematické olympiády do 10. místa ve 4. či 5. ročníku ZŠ 10 bodů

Uchazeči bude dle těchto podmínek započítáno maximálně 40 bodů. Dosažené výsledky, je zapotřebí doložit 
originální výsledkovou listinou nebo originálem diplomu nebo ověřenou kopií těchto dokladů do určeného 
termínu.



Kritéria přijímacího řízení – G4 (čtyřletý obor)

Hodnocení výsledků 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého studia:

1) Průměrný prospěch z určeného pololetí (P1) a  z dalšího určeného pololetí (P2) ZŠ (či 
odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia) ze všech povinných a volitelných předmětů. Dále 
podle vzorce: (4 - P1 - P2) x , max. 10 bodů. Výsledek bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa.

2) Hodnocení výsledků přijímacích testů z M a ČJ: 

• M max 50 bodů

• ČJ max 50 bodů max. 100 bodů

3) Další skutečnosti – pokračování na další str.



Kritéria přijímacího řízení – G4 (čtyřletý obor) – pokračování
Uchazeči však bude dle těchto podmínek započítáno maximálně 40 bodů.
Účast, popřípadě dosažené výsledky, je zapotřebí doložit originální výsledkovou listinou nebo originálem diplomu nebo ověřenou kopií 
těchto dokladů nejpozději do určeného termínu.

3) Uchazeč může získat další body do hodnocení dle těchto kritérií:

• Pro účely tohoto kritéria se posuzuje účast uchazeče ve vyjmenovaných soutěžích: Olympiáda z českého jazyka, 
Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Dějepisná olympiáda, 
Zeměpisná olympiáda a Soutěž v cizích jazycích (Aj, Nj, Rj, Fj, Šj). 

• za každé umístění v okresním kole vyjmenovaných soutěží do 3. místa 

• v 8. či 9. ročníku ZŠ (či odpovídajícím ročníku víceletého gymnázia) 3 body 

• za každé umístění v krajském kole vyjmenovaných soutěží do 3. místa 

• v 8. či 9. ročníku ZŠ (či odpovídajícím ročníku víceletého gymnázia) 10 bodů 

• za každé umístění v krajském kole vyjmenovaných soutěží od 4. místa do 10. místa v 8. či 9. ročníku ZŠ (či 
odpovídajícím ročníku víceletého gymnázia)5 bodů 

• Uchazeči však bude dle těchto podmínek započítáno maximálně 40 bodů. 



Kritéria přijímacího řízení – G4 (čtyřletý obor)

Nutnou podmínkou přijetí je však pro uchazeče konající 
přijímací testy dosažení minimálního počtu bodů v celkovém 
součtu všech kritérií. Tento minimální počet bodů bude 
stanoven do 31.1.2023 a tato skutečnost bude zveřejněna na 
webových stránkách.



Přípravný kurz ke studiu pro budoucí studenty G4

Bude během ledna- února nabídnut uchazečům o studium čtyřletého 
studijního oboru přípravný kurz z M a případně z ČJL ke studiu na naší 
škole. Informace budou s předstihem zveřejněny na webových 
stránkách školy.

Podmínky (počet zájemců, přesný termín, finanční podmínky) budou zveřejněny 

s předstihem na webových stránkách školy.

28.2.2023 se mohou uchazeči do oboru G4 zúčastnit PZ nanečisto – tato akce
bude pořádána pro uchazeče, kteří podali přihlášku na Gymnázium Tišnov. Přesné
informace budou s předstihem uveřejněn y na webových stránkách školy.



Kalendář

• 31.1.  - kritéria přijímacího řízení (www.gym-tisnov.cz)

• 7. 2.  - Den otevřených dveří, 14.2.- online DOD

• 1. 3.  - přihlášky ke studiu

• 28. 3. - pozvánka k přijímacím zkouškám

• 13. a 14. 4.- jednotné termíny př. zk. M, ČJL – G4

• 17. a 18. 4. - jednotné termíny př. zk. M, ČJL – G8

• 3.5.  - výsledky 1. kola přijímacího řízení

• Do 16. 5.  – zápisový lístek 

• 10. 5. a 11. 5. – náhradní termíny PZ

http://www.gym-tisnov.cz/


HODNĚ ŠTĚSTÍ!



Kontakty na školu

•
PhDr. Barbora Holubová, ředitelka školy, holubova@gym-tisnov.cz, 
725 886 589

• RNDr. Václav Kubát, Ph.D., zástupce ředitelky, kubat@gym-tisnov.cz, 
725 887 117

• Mgr. Lucie Pezlarová, zástupkyně ředitelky, školní metodička 
prevence, pezlarova@gym-tisnov.cz, 725 886 481

mailto:holubova@gym-tisnov.cz
mailto:kubat@gym-tisnov.cz
mailto:pezlarova@gym-tisnov.cz
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