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Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci, 

 

jsme velmi rádi, že jste si ve výběru středních škol zvolili právě Gymnázium Litoměřická, školu s téměř 

padesátiletou tradicí ve vzdělávání. Věnujte prosím pozornost následujícím informacím. 

 

Ve všech seznamech je uchazeč veden pod svým jménem nebo kódem = evidenční číslo přihlášky, které je součástí 

této pozvánky. 

 
1/ Organizace přijímacích zkoušek  
V den konání přijímací zkoušky se uchazeč dostaví nejpozději v 8. 15 hodin do třídy, kterou má uvedenou 

na pozvánce. S sebou si přinese pozvánku ke zkoušce, průkaz k ověření své totožnosti (vizte dále). 

Z bezpečnostních a hygienických důvodů žádáme zákonné zástupce, aby nevstupovali do budovy školy. 

Zadavatelé uchazečům vždy oznámí čas, kdy zkouška začne a kdy skončí, kdy skončí přestávka mezi testy a 

uchazeči musí být opět přítomni ve třídě, kde konají následující zkoušku z českého jazyka. Dohled nad uchazeči 

o přestávce mezi testy bude zajištěn. 

    

Jednotná přijímací zkouška 
Jedná se o jednotné písemné testy, a to didaktický test z českého jazyka a literatury a z matematiky. Testy připravila 

společnost CERMAT a mají prokázat předpoklady uchazeče pro studium na střední škole. 

Povolenými pomůckami jsou modrá nebo černá propisovací tužka (ne gumovací nebo Centropen) a rýsovací 

potřeby (obyčejná tužka, pravítko, úhloměr, kružítko a pravoúhlý trojúhelník). 

Časový limit je u testu z českého jazyka a literatury 60 minut, u testu z matematiky 70 minut. 

Podrobnou specifikaci požadavků k jednotlivým zkouškám najdete na www.cermat.cz. 

Školní přijímací zkouška se nekoná. 

 

Prokázání totožnosti 
Každý uchazeč je povinen před přijímací zkouškou prokázat svou totožnost buď průkazem s fotografií (OP, pas, 

opencard, lítačka, ISIC karta aj.), nebo potvrzením ze své ZŠ obsahujícím jméno, příjmení, datum narození, 

fotografii uchazeče a razítko ZŠ s podpisem zástupce školy. 

 
 

2/ Kritéria přijímacího řízení  

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 30 

Veškeré informace naleznete na školním webu  

 

3/ Vyhlášení výsledků přijímacího řízení  

V souladu s § 36 odst. 3 a § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění, je účastníku 

přijímacího řízení dána možnost k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. 

Shromažďování veškerých podkladů bude ukončeno dne 28. 4. 2022 ve 12 hodin. 

Nahlédnutí do spisu účastníka řízení bude možno 28. 4. 2022 od 12.15 do 14.00 hodin v kanceláři asistentky 

ředitelky školy.  

Seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se k nim je Vaším právem, 

nikoliv povinností. 

Zároveň však upozorňujeme, že před dnem ukončení shromažďování podkladů pro vydání 

rozhodnutí nebude spis kompletní. 

Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem 

řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí 

ke vzdělávání, za oznámená. Seznam bude zveřejněn nejpozději dne 29. 4. 2022 ve 14 hodin v budově školy a 

na internetových stránkách školy www.gymlit.cz. Současně Vám bude v případě nepřijetí ke studiu zasláno 

rozhodnutí. 

Pokud se uchazeč v případě vážných důvodů nemůže ke zkoušce dostavit, musí do 3 dnů po termínu stanoveném 

pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit ředitelce školy, jinak nesplní podmínky pro konání testů 

v náhradním termínu. 

 

Svůj úmysl stát se žákem školy potvrdí žáci/zákonní zástupci odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy 

nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Při nesplnění tohoto termínu zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí.  

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů 

ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. 

 

Pokud víte, že na naši školu nenastoupíte, prosíme o co možná nejrychlejší sdělení této skutečnosti, ideálně 

e-mailem na adresu: horcickova@gymlit.cz. Děkujeme. 

 

 

 

 

 

http://www.cermat.cz/
http://www.gymlit.cz/
mailto:horcickova@gymlit.cz
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4/ Informace k přijímacím zkouškám a informace o studiu lze získat v kanceláři školy nebo na našich internetových 

stránkách: 

Telefon:  286 028 331     www: www.gymlit.cz 

   286 028 338     email: skola@gymlit.cz 

       286 028 339      

Další informace k přijímací zkoušce pak na www.cermat.cz a www.msmt.cz.  

 

5/ Důležité upozornění: 

Uchazeč musí odevzdat níže uvedenou návratku nejpozději před zahájením přijímací zkoušky z matematiky. 

Preference cizího jazyka je pro školu orientačním údajem, z hlediska provozu školy není možno vždy vyhovět 

volbě cizího jazyka. Pokud uchazeč návratku neodevzdá, bude v případě přijetí zařazen do jazykových skupin 

dle potřeb školy. Děkujeme za pochopení. 

 

6/ Harmonogram: 

1. termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2022 

2. termín přijímacích zkoušek: 13. 4. 2022 

Omluvení případné neúčasti uchazeče ředitelce školy: do tří dnů od stanoveného termínu 

Vyhlášení výsledků: nejpozději 29. 4. 2022 

Odevzdání zápisového lístku: do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků 

Náhradní termíny přijímacích zkoušek: 10. a 11. 5. 2022 

 

Přeji hodně štěstí u příjímací zkoušky. 

 

Praha 23. 3. 2022   

 

 

 

 

 

 

                                  PhDr. Jaroslava Najnarová 

ředitelka školy 

 

 

Přílohy:  A) pozvánka 

  B) pokyny k vyplnění testů 

  ev. C) v případě žáků s PUP seznámení s uzpůsobením podmínek 

   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

 

Návratka – uchazeč/ka odevzdá před zkouškou z matematiky zadavateli ve třídě 

 

 

Žák/yně .................................................................................................................................................................. .. 

 

1) Preference druhého cizího jazyka (prvním cizím jazykem je pro všechny žáky anglický jazyk)*: 

 

 německý 

již studováno 

začátečník – ano/ne 

 španělský 

již studováno 

začátečník – ano/ne 

                    

Výběr cizího jazyka je pouze orientační, o konečném rozdělení žáků do studijních skupin rozhodne 

podle provozních podmínek škola (rozhodujícím kritériem bude v případě větší poptávky umístění v přijímacím 

řízení).         

 

         

 

Jméno zákonného zástupce:………………………………………………………………… 

 

 

Podpis zákonného zástupce:………………………………………………………………… 

 

 
*Zakřížkujte vybranou možnost, uveďte prosím, kolik let žák/yně již studuje, případně zda se jedná o začátečníka. 
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