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Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 

 
Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 

základní informace 

Organizace přijímacího řízení 

 

Přijímací řízení je organizováno zvlášť podle dvou studijních oborů. 

Uchazeči jsou přijímáni podle celkového počtu dosažených bodů. 

 

Obor vzdělání (kód a 

název)  

doba studia max. počet míst pro 1. 

kolo 

79-41-K/81  Gymnázium osmileté 60 

79-41-K/41  Gymnázium čtyřleté 30 

 

Přihláška ke studiu 

 

Přihláška musí být podána prostřednictvím řádně vyplněného formuláře 

platného pro školní rok 2022/2023 do 1. 3. 2022 poštou nebo osobně v recepci 

školy v pracovních dnech od 8:00 - 12.00 a 12.30 - 15.00 hodin nebo 

prostřednictvím DS – zde je nutné, aby byla přihláška opatřena elektronickým 

podpisem. 

Formulář lze získat na webových stránkách MŠMT: 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-

ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss, případně na stránkách školy www.gymlit.cz.  

Na přihlášce musí být uveden prospěch formou známek na stupnici 1 – 5. 

Navštěvuje-li uchazeč ZŠ, která užívá slovní hodnocení, převede ředitel základní 

školy hodnocení na stupnici 1 – 5 a potvrdí na přihlášce prospěch žáka. 

V 1. kole přijímacího řízení uvádí uchazeč na přihlášce 2 školy, jejichž pořadí 

neodráží preferenci výběru. Přihlášky jsou vyplněné shodně, vždy s podpisem 

žáka, zákonného zástupce a ředitele základní školy, ze které se uchazeč hlásí. 

Potvrzení o zdravotní způsobilosti škola nevyžaduje. (Potvrzení zdravotní 

způsobilosti předkládají pouze žáci se zdravotním znevýhodněním.) 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss
http://www.gymlit.cz/
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Součástí přihlášky jsou:  

 Ověřené kopie vysvědčení za celý 4. ročník a první pololetí 5. ročníku ZŠ 

pro osmileté studium nebo za 1. pololetí 8. a 9. ročníku ZŠ pro čtyřleté 

studium v případě, že v přihlášce ke studiu nejsou známky potvrzeny 

ředitelem školy. 

 

 Originály nebo ověřené kopie diplomů za umístění na 1. – 3. místě 

v obvodním, krajském nebo vyšším kole soutěží uvedených ve Věstníku 

MŠMT  - Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2021/2022 (Soutěže 

typu A - Předmětové soutěže). Ověření diplomu může provést i ředitel ZŠ. 

 

 Úřední překlad dokumentů, které jsou přiloženy k přihlášce a nejsou 

v jazyce českém (např. vysvědčení ze zahraničních škol). 

 

 Aktuálně platné Doporučení ze školského poradenského zařízení 

(pedagogicko- psychologické poradny či speciálního poradenského 

centra), jedná-li se o žáka s přiznanými speciálními vzdělávacími 

potřebami. V Doporučení musí být uvedena podpůrná opatření pro 

nezbytné přizpůsobení přijímacího řízení. 

 

 Písemná žádost zákonného zástupce uchazeče o prominutí písemného 

testu z českého jazyka a literatury podle §20 odst. 4 zákona 

č.561/2004 Sb., v platném znění, u uchazeče, který získal předchozí 

vzdělání na škole mimo území České republiky. (Uchazeč nesmí být žákem 

české školy.) 

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. Blíže o tom 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/specifikace-pozadavku-k-jpz  

Povolenými pomůckami jsou modrá nebo černá propisovací tužka (ne gumovací 

nebo Centropen) a rýsovací potřeby (obyčejná tužka, pravítko, úhloměr, kružítko 

a pravoúhlý trojúhelník). 

 

 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/specifikace-pozadavku-k-jpz
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Termíny písemných zkoušek: 

osmileté studium: 

 středa 19. 4. 2022 – uchazeč se dostaví do školy uvedené v přihlášce na 

1. místě 

 čtvrtek 20. 4. 2022 – uchazeč se dostaví do školy uvedené v přihlášce 

na 2. místě 

čtyřleté studium: 

 středa 12. dubna 2022  – uchazeč se dostaví do školy uvedené 

v přihlášce na 1. místě 

 čtvrtek 13. dubna 2022 – uchazeč se dostaví do školy uvedené 

v přihlášce na 2.  místě 

 

Uchazeč, který se ze závažného důvodu nedostaví na jednotné písemné zkoušky, 

musí být písemně omluven nejpozději do 3 dnů od data konání zkoušky. 

První náhradní termín PZ je 10. 5. 2022, druhý náhradní termín PZ je 11. 5. 2022.  

Uchazečům, kteří budou konat testy na naší škole, bude nejpozději 14 dní před 

konáním písemné zkoušky odeslána na adresu zákonného zástupce (případně 

prostřednictvím DS) pozvánka s podrobnými informacemi a registračním kódem, 

pod nímž budou zveřejněny výsledky uchazeče. 

 

 

 

Praha 19. 1. 2022      PhDr. Jaroslava Najnarová 

ředitelka školy 
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