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Vážená paní, vážený pane, 

 

zasíláme Vám podrobné informace o přijímacím řízení do osmiletého oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium 

platné pro Gymnázium Třebíč. 

Přijímací řízení se nově řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům 

vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, který byl publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 

2020 pod č. 135/2020 Sb. Účinnosti tento zákon nabyl dnem publikace ve Sbírce zákonů a dále vyhláškou č. 

232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, která 

upravuje detaily postupu při organizaci i hodnocení všech uvedených zkoušek. 

Součástí této zprávy jsou kritéria pro přijetí do Vámi zvoleného oboru, forma a obsah přijímací zkoušky a další 

organizační pokyny.  

1. Skladba přijímací zkoušky 

1.1. Didaktický test z předmětu český jazyk a literatura (ČJL) a předmětu matematika a její aplikace (MA) 

1.2. Hodnocení prospěchu ze ZŠ 

1.3. Hodnocení dosažených úspěchů v soutěžích 

Jednotné testy přijímacích zkoušek připravuje pro všechny školy Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 

CERMAT. 

2. Kritéria pro přijetí 

2.1. Maximální počty dosažených bodů: 

 zkouška z českého jazyka a literatury     50 bodů 

 zkouška z matematiky a jejích aplikací     50 bodů 

 hodnocení prospěchu ze ZŠ               5 bodů 

 úspěchy v okresních kolech znalostních soutěží žáků 5. tříd  10 bodů 

2.2 Umístění uchazeče v okresním kole znalostních soutěží se převádí na bodové hodnocení následovně: za 

umístění na 1. až 3. místě bude uchazeči přiděleno 10 bodů, za umístění na 4. až 6. místě bude uchazeči 

přiděleno 5 bodů, za umístění na 7. až 10. místě budou uchazeči přiděleny 3 body.  

2.3 Hlavním kritériem pro stanovení pořadí uchazečů je součet bodů (celkem maximálně 115 bodů). 

2.4 Pořadí uchazečů, kteří absolvovali přijímací řízení, bude sestaveno sestupně podle celkového počtu bodů 

získaných za jednotný test z ČJL, jednotný test z MA, hodnocení prospěchu na základní škole a úspěchy 

v soutěžích. V případě rovnosti bodů rozhodují postupně následující pomocná kritéria:  

a) výsledek přijímací zkoušky z matematiky 

b) výsledek přijímací zkoušky z českého jazyka 

c) nižší součet průměrů známek na vysvědčení za 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku  

d) známka z matematiky na vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku ZŠ  

e) známka z českého jazyka na vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku ZŠ 

f) vyšší úspěšnost při řešení otevřených úloh v testu z matematiky. 

2.5 Požadované minimum bodů pro úspěšné složení zkoušky je získání 35 bodů celkem.  Nedosažení tohoto 

minimálního počtu bodů znamená, že uchazeč nesplnil kritéria pro přijetí ke studiu. 
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2.6  Ke studiu bude přijato nejvýše 30 uchazečů. 

Ukončení testování pro tento obor je plánováno nejdříve na 12:30 hodin. Do této doby bude nad žáky 

zajištěn dozor a rodičům nebude umožněn přístup do školy.  

3. Obsah a forma jednotné přijímací zkoušky 

3.1. Písemné testy jednotné zkoušky obsahují uzavřené testové úlohy s nabídkou odpovědi, otevřené 

testové úlohy bez nabídky odpovědi, případně široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení.  

3.2. Testy jednotné zkoušky jsou zpracovány v rozsahu učiva stanoveného pro první stupeň základní školy. 

4.    Průběh přijímací zkoušky 

4.1  Oproti běžným pravidlům podle školského zákona může uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku 
pouze jednou, a to na škole uvedené v přihlášce na 1. místě. 

4.2 Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas). Test z  matematiky 
trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas). 

5. Výsledky přijímací zkoušky 

Výsledky přijímací zkoušky budou pod registračním číslem uchazeče zveřejněny na www.gtr.cz a na 

informační tabuli u studentského vchodu, a to v úterý 16. 6. 2020 v odpoledních hodinách. 

6. Žádost o vydání nového rozhodnutí 

6.1 Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. 
I nadále však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který:  

 uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale  

 nebyl přijat z kapacitních důvodů.  

6.2 Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“). 

7. Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 

Jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení můžete v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., 

správního řádu, v platném znění, využít možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ještě před vydáním 

rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho syna/dcery. To bude možné v ředitelně školy v úterý 16. 6. 2020 

od 16:00 do 18:00  a ve středu 17. 6. 2020 od 14:00 do 18:00 hodin. V souladu s § 38 správního řádu mají 

účastníci řízení nebo jejich zástupci právo nahlížet do spisu. Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen 

předložit na výzvu oprávněné úřední osoby platný průkaz totožnosti (v souladu s § 36 odst. 4 správního řádu). 

8. Další kroky přijímacího řízení 

8.1 Přijatí uchazeči a jejich zákonní zástupci 

a) mají možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, 

b) mohou odevzdat zápisový lístek s podpisy uchazeče a jeho zákonného zástupce, lhůta je 5 pracovních 

dní, 

c) mohou převzít informace o studiu na Gymnáziu Třebíč. 
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8.2 Uchazeči a jejich zákonní zástupci, kteří nebyli přijati, ale budou podávat žádost o vydání nového 

rozhodnutí 

a) mají možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, 

b) mohou konzultovat další postup s vedením školy, 

c) mají možnost na místě podat žádost o vydání nového rozhodnutí. 

Výše uvedené úkony lze provést v budově Gymnázia Třebíč v úterý 16. 6. 2020 od 16.00 do 18:00 hodin  

a  ve středu 17. 6. 2020 od 14:00 do 18:00 hodin po předložení platného dokladu totožnosti. 

Rozhodnutí o přijetí neposíláme poštou. V případě potřeby si je můžete vyzvednout v kanceláři školy od 18. 

6. 2020. 

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou ve čtvrtek 18. 6. 2020 odeslána do vlastních rukou zákonného 

zástupce, který je účastníkem řízení o přijetí. Žádost o vydání nového rozhodnutí lze podat ve lhůtě 3 

pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. 

Prosíme všechny zákonné zástupce žáků, kteří budou přijati ke studiu na Gymnázium Třebíč, ale rozhodnou 

se nastoupit jinam, aby tuto skutečnost co nejdříve oznámili ředitelství školy. Umožní tak urychlit další 

průběh přijímacího řízení. 

 

 

 

Třebíč 20. 5. 2020        RNDr. Alice Burešová 

ředitelka školy 
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