
Informace k přijímacím zkouškám na Gymnáziu Tišnov 2020 
Tišnovské gymnázium je střední škola s dlouholetou tradicí. Stejně jako v minulosti, 

tak i v současné době je naším hlavním úkolem příprava žáků ke studiu na vysokých školách. 

Výběr VŠ přitom není nijak omezen, neboť studium má všeobecný charakter. S postupem do 

vyšších ročníků se však rozšiřují možnosti volby volitelných předmětů, a tak si mohou žáci 

přizpůsobit studium svým představám i profesionálním zájmům. 

Žáci mají možnost studia čtyřletého (po absolvování ZŠ) či osmiletého (pouze žáci 5. 

roč. ZŠ). Na školní rok 2020/2021 máme povoleno otvírat 2 třídy čtyřletého studia (60 žáků) 

a 1 třídu osmiletého studia (30 žáků). MŠMT vydalo již dříve nový formulář přihlášky, na 

který se vyplňují 2 školy v pořadí zájmu uchazeče včetně termínu, který si uchazeč pro 

provedení přij. zkoušky zvolí. Rubrika „Potvrzení lékaře...“ se nevyplňuje. Žák ZŠ předá 

přihlášku řediteli ZŠ, ten doplní či ověří klasifikaci, rodiče poté potvrzenou přihlášku doručí 

SŠ do 1.3.2020. Výstupní hodnocení ze ZŠ bylo již dříve zrušeno. 

Přijetí na školu budou předcházet jako každoročně přijímací zkoušky.  Tentokrát 

organizované celostátně MŠMT pro vyjmenované obory. Termíny konání zkoušek (testy z M a 

ČJ) jsou 14. a 15. 4. 2020 (čtyřleté studium pro žáky z 9. roč. ZŠ) a 16. a 17. 4.2020 (osmileté 

studium pro žáky z 5. roč. ZŠ), přičemž uchazeč absolvuje obojí testy na školách v pořadí, jak 

si je zvolil. Do celkového hodnocení uchazeče se bude počítat lépe vykonaný test. Dalšími 

kritérii bude prospěch, případně umístění v olympiádách. Váha hodnocení celostátních testů 

musí představovat minimálně 60% z celkového možného výsledku. Z toho plyne, že přijímací 

testy budou muset absolvovat všichni uchazeči. Oficiální kompletní kritéria budou zveřejněna 

do 31.1.2020 na webových stránkách školy. Náhradní termíny pro řádně omluvené žáky pro 

oba obory jsou 11.5.2020 na první škole a 12.5.2020 na druhé škole. 

Oznámení o výsledcích PZ zveřejní ředitel ve škole a na webových stránkách školy 

nejdříve tedy až po celostátním vyhodnocení všech testů, zřejmě 4.5.2020. Rozhodnutí o přijetí 

v písemné formě se zasílat nebude, rodiče si je mohou vyzvednout až do 31.8. Rozhodnutí o 

nepřijetí zašle ředitel do tří dnů po vyhodnocení zkoušky. 

Přijatí žáci musí do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí doručit 

řediteli školy zápisový lístek. Nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole doručen, je možné 

místo obsadit jiným uchazečem. Odvolání proti nepřijetí žáka se podává prostřednictvím 

ředitele gymnázia. Poučení o možnosti odvolání bude součástí rozhodnutí o nepřijetí. Při 

odvolání se postupuje dle zákona o správním řízení. 2. kolo PZ do čtyřletého, resp. osmiletého 

studia se bude konat pouze v případě, že v 1. kole bude přijato méně než 60, resp. 

30 uchazečů. 

Studium na gymnáziu patří k nejnáročnějším, o to úspěšnější bývají však naši 

absolventi po přijetí na VŠ v dalším studiu. Ostatní pak úspěšně pokračují ve studiu na VOŠ 

(vyšší odborné školy), jazykových školách, někteří odcházejí studovat či pracovat do 

zahraničí, zbytek se většinou úspěšně zapojuje do praxe - zaměstnavatelé obvykle oceňují 

středoškolské vzdělání i zvládnutí náročného gymnaziálního studia. 

Den otevřených dveří, který se bude konat v úterý 4.2.2020 od 14,00 – 18,00 hodin, 

by měl uchazečům i jejich rodičům poskytnout co nejúplnější obraz o naší škole, aby se 

nemuseli rozhodovat jen na základě nahodilých informací. Můžete se při něm seznámit 

s interiéry školy, pedagogy, náplní prací jednotlivých předmětových komisí, nadstandardními 

aktivitami (zahraniční zájezdy a pobyty) i našimi plány do budoucna. Na schůzce s vedením 

školy budete seznámeni se vším, co souvisí s přijímacími zkouškami, a také s formou a 

obsahem studia. Máte také možnost vyzkoušet cvičné testy z českého jazyka a matematiky.  

Přejeme Vám příjemné zážitky z Vaší návštěvy. 
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