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Přijímací řízení 
pro školní rok 2021/2022 

čtyřleté studium 

 

 
1) Obor vzdělání a počet přijímaných žáků 

Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium 

Počet přijímaných žáků: 60 (2 třídy) 

 

 
2) Termíny a přihlášky 

Termín podání přihlášky: do 1. března 2021 osobně v kanceláři školy nebo doporučeným 

dopisem 

 

Termín písemných testů: 12. duben 2021 nebo 13. duben 2021 

 

 

V 1. kole přijímacího řízení budou uchazeči přijímáni na základě studijních výsledků 

ze základní školy a výsledků jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. 

Autorem písemných testů je Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV).  

O konání druhého kola přijímacího řízení rozhodne ředitel školy na základě počtu přijatých 

uchazečů v 1. kole.    

Přihlášku na střední školu obdrží uchazeč na své základní škole nebo je k dispozici 

na webových stránkách MŠMT a naší školy. Údaje na přihlášce potvrzuje základní škola. 

Přihláška musí být odevzdána na jednom listu s oboustranným tiskem. Potvrzení lékaře 

o zdravotní způsobilosti ke studiu nevyžadujeme. 

Uchazeč na přihlášce vyplňuje název a adresu středních škol, na které se hlásí. 

Na škole, kterou uvede v prvním pořadí, bude konat písemné testy z matematiky a českého 

jazyka v termínu 12. 4. 2021 a na škole, kterou uvede v druhém pořadí, v termínu 13. 4. 

2021. Dále uchazeč uvede aktuální telefonní číslo svého zákonného zástupce a e-mail svého 

zákonného zástupce. Nepovinné předměty se na přihlášku neuvádějí!  
Pokud uchazeč podal jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací 

zkouška nekoná nebo podal pouze jedinou přihlášku na naši školu, koná uchazeč jednotnou 

přijímací zkoušku ve dvou termínech na naší škole. Pozvánku k přijímací zkoušce na 

Gymnázium Jiřího z Poděbrad obdrží uchazeč na oba termíny. 

  



3) Kritéria přijímacího řízení 

Skladba přijímacího řízení: 

 prospěch ze ZŠ  a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z 1. pol. 8. třídy a 1. 

pol. 9. třídy – váha 30 % 

 písemný test z českého jazyka – váha 35 % 

 písemný test z matematiky – váha 35 % 

Uchazeči budou přijímáni na základě studijních výsledků na ZŠ a výsledků testů. Pořadí 

bude stanoveno na základě dosaženého počtu bodů. V případě rovnosti bodů má přednost 

uchazeč podle následujících kritérií v uvedeném pořadí: 

a) s vyšším počtem bodů za všechny písemné testy, 

b) s vyšším počtem bodů za test z matematiky, 

c) s vyšším procentuálním podílem počtu bodů za úlohy z českého jazyka ověřující 

vědomosti a dovednosti z oblasti morfologie, syntaxe, slovotvorby, lexikologie 

a sémantiky z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy. 

Písemné testy budou konat všichni přihlášení uchazeči! V případě cizince dle § 20 odst. 4 

zákona č. 561/2004 Sb., bude postupováno dle § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění. 

Další podrobnosti o podobě, obsahu a náročnosti testů jsou na internetových stránkách 

http://www.cermat.cz společnosti Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV).  

4) Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, zápisový lístek, odvolací řízení 

Výsledek přijímacího řízení včetně pořadí uchazečů bude umístěn na webových stránkách 

školy a ve vestibulu školy po předání výsledků písemných testů CZVV škole (28. dubna 2021) 

a stanovení pořadí uchazečů dle kritérií. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude 

zasláno poštou pouze zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů. Zákonní zástupci 

nepřijatých uchazečů si mohou rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout osobně v kanceláři školy 

(doporučujeme pro urychlení odvolacího řízení).  

Přijatý uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce) musí podle platného zákona svůj úmysl 

vzdělávat se na zvolené střední škole doložit odevzdáním zápisového lístku ve lhůtě 

10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (bude zveřejněno na webových stránkách 

školy). Pokud tak neučiní, vzdává se tím práva být přijat na danou školu a na uvolněné místo 

bude přijat jiný uchazeč. 

Zápisový lístek obdrží uchazeč na své základní škole nejpozději do 15. března 2021. 

Zápisový lístek lze doručit osobně do kanceláře školy (doporučujeme) nebo poslat doporučeně 

poštou. 

Proti rozhodnutí o nepřijetí se mohou zákonní zástupci uchazeče odvolat prostřednictvím 

ředitele gymnázia a rozhoduje o něm ředitel gymnázia, případně je postoupeno k dalšímu 

rozhodnutí na Krajský úřad Středočeského kraje. Odvolání je možné podat ve lhůtě 3 

pracovních dnů od doručení rozhodnutí. 

 

 

V Poděbradech 28. ledna 2021   

 

RNDr. Kamil Bříza 

      ředitel školy 


