
Přijímací řízení pro školní rok 
2019/20

Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace



Počty přijímaných žáků

• g4 (žáci z 9. ročníku) – 60 žáků

• g8 (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 DOD Gymnázia Tišnov
– na www.cermat.cz, www.gym-tisnov.cz

• Termín – do 1. března 2019 doručit na SŠ



Co je nutno v přihlášce vyplnit?

• Ano !!!
– Kontakt na rodiče
– Potvrzený prospěch ze ZŠ
– Přiznaná podpůrná opatření + posudek PPP

• Ne !
– Lékařské potvrzení



město + stát



Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace
Na Hrádku 20, 666 01 Tišnov



Na 1. místo vypište školu, kde 
chcete, aby uchazeč skládal 
zkoušky 12. či 16.4.2019 a na 2. 
místo školu, kde bude skládat 
zkoušky 15. či 17.4.2019. Tato 
data se nikam nevypisují! 

Nová kolonka: Datum 
narození zák. zástupce

Lékařský posudek nepožadujeme!!! 

Nutno vyplnit, pokud uchazeč žádá úpravu 
podmínek nebo pokud byla podpůrná 
opatření přiznána v roce 2018/19, popř. 
napsat “NE“. K žádosti o úpravu podmínek 
je třeba přiložit posudek z PPP.





Uvádějte kontaktní telefon 
i e-mail zákonného zástupce, 
nikoliv uchazeče.

Nevyplňovat pro naše 
gymnázium.
Nemáme školní zkoušku.



NE !



!

IZO ZŠ nebo SŠ, ze které se uchazeč hlásí 

Razítko 
a podpis ze ZŠ, SŠ



Termíny přijímacích zkoušek – g4

• Jednotné přijímací zkoušky z M a ČJ 
(Cermat)
– Jednotné termíny ….. pátek 12. 4. a pondělí 

15. 4. 2019
– výsledková listina nejdříve ve čtvrtek 2. 5. 

2019 (na úřední desce před budovou školy i na 
internetu), předtím mohou rodiče ve dnech 
29.4. a 30.4. přijít nahlédnout do spisu žáka 
(včetně přijímacích testů)



Termíny přijímacích zkoušek – g8

• Jednotné přijímací zkoušky z M a ČJ 
(Cermat)
– Jednotné termíny ….. úterý 16. 4. a středa 

17. 4. 2019
– výsledková listina nejdříve ve čtvrtek 2. 5. 

2019 (na úřední desce před budovou školy i na 
internetu), předtím mohou rodiče ve dnech 
29.4. a 30.4. 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 (do 17. 5. 2019)
• lze vzít zpět a odevzdat na jiné škole 

(nejvýše jednou!) jen v případě kladného 
vyřízení odvolání proti nepřijetí!



Přijímací zkoušky

• Matematika (70 min) – g4 i g8
• Český jazyk (60 min) – g4 i g8
Připravuje CERMAT, uzavřené i otevřené úlohy
Uvedení nesprávné odpovědi se nepenalizuje!!



Přijímací zkoušky

• Žáci se speciálními poruchami učení mají 
prodloužený časový limit na zkoušku z 
matematiky i z českého jazyka

• Nutno doložit do 1. 3. 2019 platnou zprávou z 
pedagogicko-psychologické poradny



Kritéria přijímacího řízení
• Prospěch na ZŠ 

– 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (g4)
– 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku (g8)

• Výsledky přijímacích zkoušek
• Další skutečnosti

– úspěšná účast v olympiádách a soutěžích
--------------------------------------------------------
• Podrobná kritéria od 31. 1. 2019 na 

www.gym-tisnov.cz a v pozvánce ke zkouškám 
(osobně při předání přihlášky nebo bude zaslána 
nejpozději 27. 3. 2019)



Kritéria přijímacího řízení – g4
• Prospěch na ZŠ  (max. 10 b.)

– celkový průměr ze všech známek 2. pololetí 8. ročníku 
a 1. pololetí 9. ročníku

• Přijímací zkoušky (max. 100 b.)
– český jazyk - max. 50 b.
– matematika - max. 50 b. 

• Další skutečnosti
– úspěšná účast v olympiádách a soutěžích MŠMT

(3 b. za umístění do 3. místa v okr. kole, 10 b. za 
umístění do 3. místa v kraj. kole, 5 b. za umístění od 4. 
do 10. místa v kraj. kole, nutno doložit originálem 
diplomu) – maximálně však 40 bodů



Kritéria přijímacího řízení – g4
• Nutnou podmínkou přijetí je však pro 

uchazeče konající přijímací testy 
dosažení minimálně 30 bodů v celkovém 
součtu všech kritérií.

--------------------------------------------------------



Kritéria přijímacího řízení – g8
• Prospěch na ZŠ  (max. 10 b.)

– průměr známek z ČJ, CJ, M ve 2. pololetí 4. ročníku a  
1. pololetí 5. ročníku

• Přijímací zkoušky (max. 100 b.)
– matematika i český jazyk - max. 50 b.

• Další skutečnosti
• za každé umístění v okresním kole Pythagoriády do 10. 

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

10. místa ve 4. či 5. ročníku ZŠ 10 bodů (nutno doložit 
originálem diplomu)



Kritéria přijímacího řízení – g4
• V 1. kole PŘ musí všichni uchazeči konat 

přijímací zkoušky, do výsledků se bude počítat 
vždy lepší ze dvou výsledků příslušného testu

• uchazeči, kteří se ze závažných důvodů nezúčastní 
testování v řádných termínech a tuto neúčast řádně 
omluví do tří dnů u ředitele příslušné SŠ, budou 
moci konat PZ v náhradním termínu na příslušné 
SŠ 13. či 14. 5. 2019



Kalendář
• 31.1.  - kritéria přijímacího řízení 

(www.gym-tisnov.cz)
• 5. 2.  - Den otevřených dveří - Gymnázium Tišnov
• 1. 3.  - přihlášky ke studiu
• 27. 3.    - pozvánka k přijímacím zkouškám
• 12. a 15.4.  - jednotné termíny př. zk. M, ČJ – g4
• 16. a 17.4.  - jednotné termíny př. zk. M, ČJ – g8
• 2. 5.  - výsledky 1. kola přijímacího řízení
• 13. a 14. 5. – náhradní termíny PZ M, ČJ – g4 i g8
• do 17. 5.    - odevzdání zápisového lístku



Hodně štěstí!



Prezentaci vypracoval

•
Mgr. Karel Švábenský

E-mail: svabensky@gym-tisnov.cz
•

Copyright Gymnázium Tišnov 2018


