Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
Slovanské náměstí 1804/7, 612 00 Brno, IČ 005 59 016
Tel.: 541 321 317, www.gymnaslo.cz, sekretariat@gymnaslo.cz

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro studium od
školního roku 2022/2023
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), v aktuálním znění a v souladu s
vyhláškou číslo 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v aktuálním znění

první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku
délka studia:
obor vzdělávání:
zaměření:

čtyři roky
Gymnázium (kód oboru 79-41-K/41)
všeobecné

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
(odstavec 2 písmeno b) § 60 školského zákona)
Do tohoto oboru a zaměření bude přijato nejvýše 60 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 a
2. jednotnou přijímací zkoušku z matematiky zadávanou centrálně Cermatem – viz
www.cermat.cz.

Termíny konání přijímací zkoušky
Jednotná zkouška pro první kolo přijímacího řízení proběhne v následujících termínech:
1. termín:
úterý 12. dubna 2022
2. termín:
středa 13. dubna 2022
Pozvánku na přijímací zkoušku dostanou uchazeči prostřednictvím zákonných zástupců uchazečů
při odevzdání přihlášky ke studiu ve škole, popřípadě 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 155 bodů,
z toho:
za výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury

nejvýše 70 bodů

za výsledek jednotné přijímací zkoušky z matematiky

nejvýše 70 bodů

za hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání

nejvýše 10 bodů
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za umístění ve vyjmenovaných soutěžích vyhlašovaných Ministerstvem nejvýše 5 bodů
školství, mládeže a tělovýchovy

Způsob výpočtu bodového hodnocení
Výsledek v jednotné přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury a z matematiky
Získané bodové hodnocení uchazeče obdržené z Cermatu se vydělí maximální bodovou hodnotou,
kterou mohl uchazeč získat, a vynásobí číslem 70. Výsledné číslo se zaokrouhlí na setiny.
Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání
Hodnotí se průměrný prospěch uvedený na přihlášce ke studiu z prvního pololetí devátého ročníku
(označme „P1“) a druhého pololetí osmého ročníku (označme „P2“) základní školy, případně
odpovídajících ročníků nižšího stupně víceletých gymnázií. Pokud uchazeč ukončil osmý ročník ve
školním roce 2019/2020, započítá se průměrný prospěch z prvního pololetí namísto druhého
(vzhledem k ustanovení §1 odst. 7 vyhlášky číslo 353/2016 Sb.). Průměrné prospěchy P1 a P2,
vždy s přesností na setiny, se dosadí do vzorce:
18 mínus 4 krát (P1+P2).
Vyjde-li záporná hodnota, započítá se pro účely přijímacího řízení nula.
Umístění ve vyjmenovaných soutěžích vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy
Pokud se uchazeč umístil ve školním roce 2020/2021 nebo 2021/2022 v následujících soutěžích
vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 55/2005
Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání (soutěže
typu A), a to:
astronomická olympiáda, biologická olympiáda, dějepisná olympiáda, fyzikální olympiáda,
geologická olympiáda, chemická olympiáda, logická olympiáda, matematická olympiáda,
olympiáda v českém jazyce, soutěž v jazyce anglickém, soutěž v jazyce francouzském, soutěž v
jazyce německém, soutěž v jazyce ruském, soutěž v jazyce španělském, zeměpisná olympiáda,
pak uchazeč obdrží následující počet bodů:
● v okresním kole za 1.–3. místo získá 1 bod;
● v krajském kole za 1.–3. místo získá 2 body, za 4.–10. místo získá 1 bod;
● v ústředním kole za 1. místo 5 bodů, jinak získá 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 (nestačí
potvrzení na přihlášce) nebo diplomem, a to nejlépe zároveň s přihláškou, nejpozději však do pátku
22. dubna 2022 do 14:00 hodin, a sice buď osobně v kanceláři školy (je možné doložit originál nebo
úředně ověřenou kopii; v případě doložení originálu si škola může udělat kopii a originál vrátit) nebo
poštou (opět je možné zaslat originál nebo úředně ověřenou kopii; v případě zaslání originálu škola
tento nevrací).

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:
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1. výsledek jednotné přijímací zkoušky z matematiky
2. výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka
3. průměrný prospěch v předmětech český jazyk a matematika v obdobích dle výpočtu
průměrného prospěchu

Přihláška ke vzdělávání – ke studiu na střední škole
Originál přihlášky ke vzdělávání (která je editovatelná) naleznete na internetových stránkách
Cermatu, viz:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasekna-ss
Vzor vyplnění základních kolonek přihlášky je uveden na webových stránkách školy v sekci
Přijímací řízení.

Pokyny pro 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 kontaktu vedení
školy se zákonným zástupcem uchazeče, který byl přijat;
v části Obor vzdělávání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí a případné zaměření
nezapomeňte uvést svou preferenci zařazení do třídy, tzn. uveďte:
„79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: všeobecné“;

●

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, až po termínu odevzdání přihlášek, můžete tyto doklady doložit
škole nejpozději do 22. dubna 2022 do 14:00 hodin; dodržte přitom postup uvedený výše;

●

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 „zaměření 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 není žádná školní přijímací zkouška, tj. kolonku Termín školní
přijímací zkoušky ponechte prázdnou;

●

přihláška musí obsahovat podpis uchazeče i zákonného zástupce.

Přihlášku ke studiu je nutno podat nejpozději do úterý 1. března 2022 včetně, a to osobně na
sekretariátu školy (každý pracovní den (kromě pátku 4.2.2022) v době od 7.30 hod. do 15.30 hod.,
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ve středy 16.2.2022, 23.2.2022 a v pondělí 28.2.2022 až do 18.00 hod.) nebo poštou
(doporučujeme zaslat doporučeně).
Jelikož při osobním odevzdání přihlášky ke studiu na sekretariátu školy bude předána pozvánka na
přijímací zkoušky, budeme rádi, pokud přihlášku ke studiu přinese zákonný zástupce uchazeče,
který je uveden na přihlášce. Pokud to z jakéhokoliv důvodu nebude možné, prosíme o vyplnění
plné moci — viz
https://docs.google.com/document/d/1g1KpRv8P6ostFFEQxPPu0KBLZfT9Nh-0-SazgiKDlOI/edit?
usp=sharing,
prostřednictvím které tento zákonný zástupce zplnomocní osobu, která přihlášku ke studiu přinese,
k převzetí pozvánky a dalším záležitostem. Děkujeme.
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 2022.
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 dnů 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.

Přijímací zkoušky nanečisto
Pro uchazeče, kteří si alespoň v jednom termínu přijímacího řízení zvolí naši školu, bude škola
pořádat přijímací zkoušky nanečisto. Jejich 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 českého jazyka a literatury a
matematiky a tuto část rozeberou s vyučujícími příslušných předmětů. Jako podklad se použijí
zadání jednotné přijímací zkoušky z minulých let.
Přijímací zkoušky nanečisto proběhnou v následujících termínech:
● ve středu 23. března 2022 od 15.30 hod. do cca 17.30 hod.
● ve čtvrtek 31. března 2022 od 15.30 hod. do cca 17.30 hod.
Více informací a pokyny k přihlášení naleznou uchazeči na stránkách školy www.gymnaslo.cz
v sekci Přijímací řízení.
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V Brně, dne 28. ledna 2022

Mgr. Dalibor Kott, v.r.
ředitel školy

Vyhlášení prvního kola přijímacích zkoušek pro studium od školního roku 2022/2023 – čtyřleté všeobecné studium

Strana 5 z 5

