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Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace 

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2022/23 
 

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Tišnov, příspěvková 

organizace, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oborů 79-41-

K/81 Gymnázium a 79-41-K/41 Gymnázium, denní formy vzdělávání, pro školní rok 

2022/23. 

 

1. Základní ustanovení 
1.1. Přijímání uchazečů ke studiu bude probíhat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

v platném znění, a vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o 

organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.  

 

1.2. K zajištění a provedení přijímacího řízení byla sestavena komise: 

Předseda:  PhDr. Barbora Holubová 

Členové:  RNDr. Václav Kubát, Ph.D., Mgr. Lucie Pezlarová, Ing. Radomír Hort 

 

1.3. Ve školním roce 2022/23 budou otevřeny: 

- 1 třída (30 žáků) pro osmileté studium - do oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium 

- 2 třídy (60 žáků) pro čtyřleté studium - do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium 

V prvním kole přijímacího řízení může být přijato ke studiu všech 30 uchazečů do oboru 

vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium a 60 uchazečů do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium. 

Kritéria přijímacího řízení do oborů 79-41-K/81 Gymnázium a 79-41-K/41 Gymnázium budou 

zveřejněna do 31. ledna 2022 na www.gym-tisnov.cz a na úřední desce u budovy školy. 

 

1.4. Přihlášku je možno získat na základní škole, kterou žák navštěvuje, v prodejně tiskopisů 

SEVT, formulář přihlášky je možné vytisknout z webových stránek MŠMT a je platná i 

v černobílém provedení: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-

prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v. (Pozor, na uvedených stránkách je k 

dispozici formulář platný pro tento školní rok, jde o formulář "vzdělávání v denní formě", starší 

formuláře nelze použít!). 

Zákonní zástupci uchazeče vyplní název a adresu dvou škol uvedené v pořadí podle zájmu. 

Podle těchto údajů budou uchazeči skládat jednotnou zkoušku. Při vyplňování přihlášky 

prosím dbejte na uvedení správného názvu školy – Gymnázium Tišnov, příspěvková 

organizace. Přihlášky ke studiu přijímáme každý pracovní den v době 7:30 –15:30 hod. v 1. 

patře vpravo (kancelář paní J. Musilové). K přihláškám není třeba dokládat výstupní hodnocení 

žáka ze základní školy ani zdravotní potvrzení. Známky potvrzované školou musí být na 

jednom listě společně s úvodní stránkou přihlášky. Jestliže je přihláška vytištěna na dvou 

listech, je nutné tyto listy spojit, spoj přelepit a opatřit razítkem školy, kterou žák navštěvuje. P 

Doručené přihlášky ke studiu budou evidovány v kanceláři školy. Do přijímacího řízení budou 

zařazeni uchazeči, jejichž přihlášky ke studiu (na stanovených formulářích) budou fyzicky 

doručeny na adresu Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace, nejpozději dne 1. března 

2022 (do 15:30). Pokud bude přihláška poslána poštou, doporučujeme doporučenou formu 

dopisu. Při posílání přihlášek datovou schránkou je nutný digitální podpis zákonného zástupce 

i uchazeče (nestačí scan/kopie  přihlášky – nebyly by originály podpisů). 

Součástí přihlášky ke studiu musí být: 

- pro obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium klasifikace za druhé pololetí čtvrtého 

ročníku a za první pololetí pátého ročníku ověřená základní školou nebo ověřené kopie 

vysvědčení dvou ročníků ze základní školy,  

http://www.gym-tisnov.cz/
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- pro obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium klasifikace za druhé pololetí osmého ročníku 

a první pololetí devátého ročníku ověřená základní školou nebo ověřené kopie 

vysvědčení posledních dvou ročníků základní školy, 

- dokumenty osvědčující vhodné schopnosti, dovednosti a zájmy uchazeče za umístění 

v soutěžích vyhlašovaných MŠMT (okresní a krajská kola). Toto je třeba doložit 

nejpozději 20. 4. 2022 do 8:30. 

- platné potvrzení pedagogicko-psychologické poradny v případě požadavku úpravy 

časového limitu z důvodu specifické poruchy učení; držitelé ZPS potvrzení o jeho 

udělení nebo průkazku 

- potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu se pro studium na gymnáziu nevyžaduje 

- přihláška musí být podepsána uchazečem i zákonným zástupcem 

Uchazeči a jejich zákonní zástupci budou písemně po doručení přihlášky ke studiu do školy 

informováni o: 

- požadavcích a kritériích přijímacího řízení, 

- organizaci, způsobu a termínech přijímacího řízení, 

Přijímací zkoušky 1. kola pro obor 79-41-K/41 se budou konat 12. a 13. 4. 2022 od 8,00 

hod (přijímací zkouška se koná formou centrálně zadávaných jednotných testů z matematiky 

a českého jazyka a literatury připravených společností CERMAT - test z M v trvání 70 min 

a test z ČJ v trvání 60 min), pro obor 79-41-K/81 pak v termínech 19. a 20. 4. 2022 (přijímací 

zkouška se koná formou centrálně zadávaných jednotných testů z matematiky a českého 

jazyka a literatury připravených společností CERMAT - test z M v trvání 70 min a test z ČJ 

v trvání  60 min). Žák tyto zkoušky vykoná na těch školách, které uvedl na přihlášce). Pokud 

uchazeč podá pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, 

může jednotnou přijímací zkoušku konat pouze jednou. Uchazeč od školy obdrží pozvánku ke 

zkoušce. Vzhledem k aktuální situaci může MŠMT a Cermat upravit podmínky konání 

přijímacích zkoušek. 

Do celkového hodnocení bude uchazeči započítán lepší z výsledků jednotlivých testů. 

Uzpůsobení podmínek konání přijímací zkoušky 

Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří doloží doporučení (nebo platný 

předchozí posudek) školského poradenského zařízení, budou v souladu s § 13 vyhlášky 

363/2016 Sb. podmínky pro konání přijímací zkoušky upraveny ve smyslu tohoto doporučení 

(např. dle přiznaného stupně podpůrných opatření). 

Příklady možných úprav podmínek: 

 Přiměřené prodloužení času pro řešení testů jednotné zkoušky. 

 Úprava zkušební dokumentace (např. úprava velikosti písma v případě zrakového 

postižení), 

 Možnost přítomnosti asistenta pedagoga, tlumočníka do českého znakového písma apod. 

V souladu § 1 odst. (1) písm. h) vyhlášky 363/2016 Sb. musí být doporučení školského 

poradenského zařízení součástí přihlášky ke vzdělávání. Musí tedy být škole doručeno 

nejpozději do 1. března 2022. Později doručená doporučení nemohou být zohledněna. K 

přihlášce postačuje doložit platné doporučení, které žák základní školy obdržel v průběhu 

základního vzdělávání, pokud v něm jsou uvedena konkrétní doporučení. 

Uchazeči, kteří se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v řádných termínech 1. kola nedostaví 

a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném 

pro přijímací zkoušku, budou písemně pozváni k náhradnímu termínu přijímacích zkoušek 

(10. či 11. 5. 2022). 

 

1.5. Do dalších podkladů k rozhodnutí (řešení testů z M a ČJ) mohou přijít uchazeči, resp. jejich 

zákonní zástupci nahlédnout v určeném termínu. Ředitel školy poté určí pořadí uchazečů a na 

veřejně přístupném místě v hlavní budově školy a na webových stránkách www.gym-tisnov.cz 

zveřejní pořadí uchazečů pod přiděleným registračním číslem podle výsledku hodnocení 

http://www.gym-tisnov.cz/
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přijímacího řízení a přehled přijatých a nepřijatých uchazečů (tj. body v jednotlivých zkouškách 

a celkové rozhodnutí).  

 

1.6. Při nenaplnění požadovaného počtu přijatých uchazečů z prvního kola přijímacího řízení 

může ředitel školy vyhlásit druhé a další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného 

stavu žáků. Přihlášku pro druhé a další kola přijímacího řízení vyplní a doloží uchazeč stejným 

způsobem jako pro kolo první. 

 

1.7. Aktuální informace o průběhu prvního kola a o vyhlášení dalších kol přijímacího řízení a 

jejich organizaci budou zveřejňovány průběžně na www.gym-tisnov.cz a na informační tabuli 

u budovy školy. 

 

2. Administrativní zajištění přijímacích zkoušek 
2.1. Informace o organizaci, kritériích, počtu uchazečů přijímaných ke studiu v prvním kole 

přijímacího řízení budou zveřejněny do 31. ledna 2022 na www.gym-tisnov.cz a na úřední 

desce před budovou školy. 

 

2.2. Přihlášky budou evidovány v kanceláři školy. Evidence bude vedena na PC v programu 

Edookit. 

 

2.3. Pozvánka s informacemi k přijímacímu řízení bude zákonným zástupcům uchazečů 

předána osobně v kanceláři školy nebo zaslána e-mailem a na adresu trvalého bydliště (pokud 

nebude možné rozhodnutí zákonnému zástupci doručit, bude po 5 pracovních dnech uložení 

považováno za doručené).  

 

2.4. Oznámení výsledků přijímací zkoušky - ředitel školy určí pořadí uchazečů a na veřejně 

přístupném místě ve škole a na webových stránkách www.gym-tisnov.cz zveřejní pořadí 

uchazečů pod přiděleným registračním číslem podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a 

přehled přijatých a nepřijatých uchazečů (tj. body v jednotlivých zkouškách a celkové 

rozhodnutí).  

Přijatí uchazeči  

- rozhodnutí se oznamuje pouze zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním 

číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče - zveřejněním seznamu se považují 

rozhodnutí za oznámená 

- seznam musí být zveřejněn nejméně 15 dnů, musí obsahovat datum zveřejnění a poučení o 

právních následcích neodevzdání zápisového lístku 

- písemné rozhodnutí o přijetí může být zák. zástupci předáno při odevzdání zápisového lístku, 

zasláno běžnou poštou či předáno 1. září při nástupu do školy 

Nepřijatí uchazeči  

- rozhodnutí o nepřijetí se doručuje zákonným zástupcům do vlastních rukou 

osobně ve škole nebo poštou na doručenku  

- úložní doba v případě, že rozhodnutí nelze doručit, je 5 pracovních dnů 

 

2.5. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí uchazeče ke studiu je nutné doručit ve 

lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Mohou se také přihlásit do dalších kol 

přijímacího řízení v případě jejich vyhlášení. V případě úspěchu v odvolacím řízení nebo v 

dalším kole přijímacího řízení má uchazeč, který již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, 

právo vzít zápisový lístek zpět (formulář Ztráta zájmu je na webových stránkách školy) - toto 

právo lze uplatnit pouze jednou. 

http://www.gym-tisnov.cz/
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Doručená odvolání proti rozhodnutí ředitele budou evidována. Pokud nebude odvolání řešeno 

v rámci autoremedury, pak všechna přijatá odvolání s přihláškami uchazečů budou doručena k 

řešení na Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství. 

 

2.6. Přijatí uchazeči 

Do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění pořadí přijatých uchazečů musí svůj úmysl 

vzdělávat se v dané střední škole potvrdit uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 

uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Pokud uchazeč nebo zákonný 

zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek nedoručí, vzdává se tímto práva být přijat za žáka 

dané střední školy. 

Doporučujeme doručit zápisový lístek osobně do školy. 

 

2.7. Protokol o přijímacím řízení, ke kterému bude přiložen přehled o výsledcích přijímacího 

řízení, seznam přijatých žáku a informace o kritériích přijímacího řízení bude vyhotoven po 

skončení přijímacího řízení. 

 

2.7. Organizační zajištění případných dalších kol přijímacího řízení bude řešeno dodatky 

k této informaci. Podrobnější informace k přijímacímu řízení podává ředitelka školy PhDr. 

Barbora Holubová. 

 

 

V Tišnově 3. ledna 2022 

                               PhDr. Barbora Holubová 

ředitelka školy 


