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Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro studium od školního roku 2019/2020 
 

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace, 

se sídlem: Slovanské náměstí 1804/7, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 005 59 016, vyhlašuje podle §60 a 

následujících zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou číslo 353/2016 Sb., 

o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky číslo 243/2017 Sb. a vyhlášky číslo 244/2018 

Sb. 

první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku 
 

délka studia:    šest let 

obor vzdělávání:    Gymnázium (kód oboru 79-41-K/61) 

zaměření:     jazykové 
 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů (odstavec 2 písmeno b) §60 školského zákona) 
Do tohoto oboru a zaměření bude přijato nejvýše 30 studentů, a to v pořadí podle celkového počtu bodů 

získaných uchazečem v přijímacím řízení. 

 

Organizace přijímací zkoušky  
Uchazeči o studium budou skládat: 

1. jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury zadávanou centrálně Centrem pro 

zjišťování výsledků vzdělávání (tzv. „Cermat“) – viz www.cermat.cz 

2. jednotnou přijímací zkoušku z matematiky zadávanou centrálně Cermatem 

3. školní přijímací zkoušku z anglického jazyka 

 

Termíny konání přijímací zkoušky 

Jednotná zkouška pro první kolo přijímacího řízení proběhne v následujících termínech: 

1. termín: úterý 16. dubna 2019 

2. termín: středa 17. dubna 2019 

 

Školní přijímací zkouška 

Školní přijímací zkouška z anglického jazyka proběhne ve stejném dni, jako jednotná zkouška, tj. v těchto 

termínech: 

1. termín: úterý 16. dubna 2019 

2. termín: středa 17. dubna 2019 

Forma této zkoušky: písemný test obsahující uzavřené testové úlohy s nabídkou odpovědi a/nebo otevřené 

testové úlohy bez nabídky odpovědi. 

Délka písemného testu: 45 minut 

 

Ukázka školní přijímací zkoušky z anglického jazyka z minulých let je na webových stránkách školy (zde). 

  

http://www.cermat.cz/
http://www.gymnaslo.cz/files/users/hruska/prijimacky/6tilete_var._2.pdf
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Pozvánku na přijímací zkoušku dostanou uchazeči písemně poštou nejpozději 14 dnů před termínem konání 

přijímací zkoušky. 

 

Kritéria přijímání (odstavec 2 písmeno a) §60 školského zákona) 
Každý uchazeč obdrží v průběhu přijímacího řízení body, přičemž může obdržet nejvýše 165 bodů, z toho: 

 

za výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury nejvýše 50 bodů 

za výsledek jednotné přijímací zkoušky z matematiky nejvýše 50 bodů 

za výsledek školní přijímací zkoušky z anglického jazyka nejvýše 40 bodů 

za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání nejvýše 15 bodů 

za získaný certifikát dokladující úroveň anglického jazyka   nejvýše 5 bodů  

za umístění ve vyjmenovaných soutěžích vyhlašovaných Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy 

nejvýše 5 bodů 

 

 

Způsob výpočtu bodového hodnocení: 

Výsledek v jednotné přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury a z matematiky 

Získané bodové hodnocení uchazeče obdržené Cermatem se vydělí maximální bodovou hodnotou, kterou 

mohl uchazeč získat a vynásobí číslem 50. Výsledné číslo se zaokrouhlí na setiny. 

 

Výsledek ve školní přijímací zkoušce z anglického jazyka 

Získané bodové hodnocení uchazeče se vydělí maximální bodovou hodnotou, kterou mohl uchazeč získat a 

vynásobí číslem 40. Výsledné číslo se zaokrouhlí na setiny. 

 

Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání: 

Hodnotí se průměrný prospěch uvedený na přihlášce ke studiu z prvního pololetí sedmého ročníku 

(označme „P1“) a druhého pololetí šestého ročníku (označme „P2“) základní školy, případně odpovídajících 

ročníků nižšího stupně víceletých gymnázií. Průměrné prospěchy P1 a P2, vždy s přesností na setiny, se 

dosadí do vzorce: 

27 mínus 6 krát (P1+P2). 

Vyjde-li záporná hodnota, započítá se pro účely přijímacího řízení nula. 

 

Certifikát dokladující úroveň anglického jazyka uchazeče: 

Pokud uchazeč předloží certifikát v rámci certifikačního systému Cambridge ESOL, zkouška KET (úroveň A2), 

obdrží následující počet bodů dle dosažené známky: 

známka A: 5 bodů 

známka B: 3 body 

známka C: 1 bod 

Pokud uchazeč předloží certifikát o dosažené úrovni vyšší, než A2, získává 5 bodů. 
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Umístění ve vyjmenovaných soutěžích vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

Pokud se uchazeč umístil ve školním roce 2017/2018 nebo 2018/2019 v následujících soutěžích 

vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, typ A: 

olympiáda v českém jazyce, soutěže v cizích jazycích, matematická, zeměpisná, dějepisná, fyzikální, 

chemická, biologická olympiáda, 

obdrží uchazeč následující počet bodů: 

za 1. - 3. místo v okresním kole 1 bod; 

v krajském kole: za 1. - 3. místo 2 body, za 4. -10. místo 1 bod; 

v ústředním kole za 1. místo 5 bodů, jinak 3 body. 

Pokud bude součet přidělených bodů větší než 5 bodů, pro účely přijímacího řízení se započítá maximální 

hodnota 5 bodů. 

Umístění v soutěžích uchazeč doloží výsledkovou listinou potvrzenou základní školou nebo kopií diplomu, a 

to nejlépe zároveň s přihláškou, nejpozději však do středy 17. dubna 2019 do 12:00 hodin. Pokud budou 

listiny dokládat osobně, doloží je v kanceláři školy. 

 

Stanovení závěrečného pořadí uchazečů 

Závěrečné pořadí uchazečů bude stanoveno podle součtu získaných bodů dle uvedených kritérií. 

V případě rovnosti bodů rozhodují následující kritéria v uvedeném pořadí: 

1. výsledek školní přijímací zkoušky z anglického jazyka 

2. výsledek jednotné přijímací zkoušky z matematiky 

3. výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka 

4. průměrný prospěch v předmětech český jazyk, anglický jazyk a matematika v obdobích dle výpočtu 

průměrného prospěchu 

 

Přihláška ke vzdělávání – ke studiu na střední škole  
Originál přihlášky ke vzdělávání naleznete na internetových stránkách Cermatu, viz: 

https://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-na-sl-1404035557.html 

 

Vzor vyplnění základních kolonek přihlášky je na webových stránkách školy v sekci Přijímací řízení, viz zde. 

 

Při vyplňování přihlášky: 

 v části uvádění osobních údajů prosím nezapomeňte vyplnit kontakt na zákonného zástupce 

uchazeče, a to nejlépe telefon i email. Je to zejména z důvodu případného kontaktu vedení školy se 

zákonným zástupem uchazeče, který byl přijat; 

 v části Obor vzdělávání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí a případné zaměření uveďte: 

„79-41-K/61 Gymnázium“; 

 přihláška sestává ze dvou stránek, přičemž klasifikace potvrzená školou (zpravidla základní školou, 

případně střední školou, ze které se uchazeč hlásí na naši školu) je na druhé straně přihlášky. 

V případě, že přihláška nebude vytištěna oboustranně, tj. pokud bude přihláška vytištěna na dvou 

listech, je nutné tyto listy spojit a spoj přelepit a opatřit razítkem školy, která klasifikaci potvrzuje.; 

 nezapomeňte k přihlášce dodat potvrzení o umístění v soutěžích; pokud se umístíte v některé 

bodované soutěži po termínu odevzdání přihlášek, můžete tyto doklady poslat nebo předat škole 

nejpozději do 17. dubna 2019 do 12:00 hodin;  

https://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-na-sl-1404035557.html
http://www.gymnaslo.cz/files/users/holzbecher/prijimacky/2019/Prihlaska_6A.pdf
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 každý uchazeč může v prvním kole přijímacího řízení vyplnit a odevzdat dvě (naprosto identické) 

přihlášky (většinou na dvě různé školy, nicméně je možné si podat dvě přihlášky na jednu školu do 

dvou různých oborů vzdělávání, popř. do dvou různých zaměření. Tj. je možné podat i na naši školu 

dvě přihlášky s tím, že jedna bude na „zaměření jazykové“ a druhá na „všeobecné“). Na každou 

přihlášku uvede uchazeč školy, na které se hlásí, v nezměněném pořadí. Tj. například pokud se 

uchazeč hlásí k nám na školu a rozhodne se ji napsat do kolonky „1. škola“, pak naši školu napíše do 

stejné kolonky i na druhou přihlášku. Pořadí škol (či oborů vzdělávání či zaměření) určuje, kde se 

koná jednotná zkouška v 1. termínu a kde jednotná zkouška ve 2. termínu.  

 součástí přijímacího řízení je i školní přijímací zkouška (z anglického jazyka), tj. vyplňte i kolonku 

Termín školní přijímací zkoušky. Školní přijímací zkouška bude probíhat ve stejný den, jako jednotná 

přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky, tj.: 

pokud naši školu zapisujete jako 1. školu, pak do kolonky Termín školní přijímací zkoušky napište 

16. 04. 2019,  

pokud naši školu zapisujete jako 2. školu, pak do kolonky Termín školní přijímací zkoušky napište 

17. 04. 2019. 

 

Přihlášku ke studiu je nutno podat nejpozději do 1. března 2019, a to osobně na sekretariátu školy (každý 

pracovní den v době od 7.00 hod. do 15.00 hod. s výjimkou jarních prázdnin; o jarních prázdninách pouze 

v pondělí 11. 02. 2019, úterý 12. 02. 2019 a středu 13. 02. 2019 vždy v době od 8:00 do 12:00 hod.) nebo 

poštou (doporučujeme zaslat doporučeně). 

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání škola nevyžaduje. 

 

Pokud se hlásí uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami, součástí přihlášky musí být originál nebo 

ověřená kopie doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné 

úpravy přijímacího řízení. Ředitel školy upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí konání přijímací 

zkoušky podle tohoto doporučení školského poradenského pracoviště. 

 

 

Zápisový lístek 
K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem naší školy slouží zápisový lístek. Uchazeč, který je žákem 

základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole nejpozději do 15. března 2019. V ostatních 

případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný 

podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně 

sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Každý uchazeč o vzdělávání ve 

střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek. 

Uchazeči, kteří budou přijati ke studiu na naší škole a budou mít o studium na našem gymnáziu zájem, 

odevzdají zápisový lístek řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dní od zveřejnění kladného 

rozhodnutí. 

Pokud uchazeč zápisový lístek v určeném termínu neodevzdá, má se za to, že na škole nechce studovat a 

jeho místo bude obsazeno jiným uchazečem. 
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Přijímací zkoušky nanečisto 
Pro uchazeče, kteří si alespoň v jednom termínu přijímacího řízení zvolí naši školu, bude škola pořádat 

přijímací zkoušky nanečisto, jejichž cílem je především snížení případné nervozity při vlastních přijímacích 

zkouškách. Uchazeči obdrží informace o průběhu zkoušky a vyplňování testových úloh, vyzkouší si napsání 

části písemného testu z anglického jazyka a dále z českého jazyka a literatury nebo matematiky a tuto část 

rozeberou s vyučujícími příslušných předmětů. Jako podklad se použijí zadání jednotné přijímací zkoušky, 

popř. školní přijímací zkoušky z minulých let. 

Přijímací zkoušky nanečisto proběhnou v následujících termínech: 

 ve středu 20. března 2019 od 15.30 hod. do cca 17.30 hod. 

 ve čtvrtek 28. března 2019 od 15.30 hod. do cca 17.30 hod. 

Více informací a pokyny k přihlášení naleznou uchazeči na stránkách školy www.gymnaslo.cz v průběhu 

února 2019. 

 

 

V Brně, dne 31. ledna 2019 

 

  Mgr. Dalibor Kott, v.r. 

  ředitel školy 

  
 

http://www.gymnaslo.cz/

