
Studium na osmiletém gymnáziu 

 

Přihláška ke studiu 

Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, 

vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce 

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku do denní formy vzdělávání 

na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2023.  

Termíny přijímacích zkoušek 

Ve školním roce 2022/2023 proběhnou opět přijímací zkoušky do všech maturitních oborů, 

všech forem vzdělávání, včetně osmiletého gymnázia formou jednotné zkoušky  

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český 

jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve 

dvou termínech: 

Řádné termíny 

1. termín: pondělí 17. dubna 2023  

2. termín: úterý 18. dubna 2023  

Náhradní termíny  

1. termín: středa 10. května 2023  

2. termín: čtvrtek 11. května 2023 

Informace (zpracované MŠMT) týkající se přijímacího řízení naleznete na 

webových stránkách MŠMT www.msmt.cz – v části Vzdělávání – střední vzdělávání – 

přijímání na střední školy a konzervatoře (bude průběžně aktualizováno). 

Na stránkách MŠMT si můžete stáhnout i tiskopisy Přihlášek 

 

Zápisový lístek 

Vyplněný a potvrzený zápisový lístek si zákonný zástupce žáka vyzvedne osobně v kanceláři 

školy nejdříve 13. února 2023, nejpozději 15. března 2023. 

Každý uchazeč dostává jeden zápisový lístek. 

Zákonný zástupce žáka vyplní údaje na zápisovém lístku v 1. orámované části. 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
http://www.msmt.cz/


Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí 

odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to 

nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami 

Střední škola upravuje podmínky přijímání ke vzdělávání pouze na základě doporučení pro 

žáky/uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami vydaného školským poradenským 

zařízením, které uchazeč odevzdá společně s přihláškou ke střednímu vzdělávání do 1. března. 

Cizinci podle Lex Ukrajina 

Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí zkouška z 

českého jazyka (tzn. i didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a 

literatury), pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro 

vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na 

základě žádosti připojené k přihlášce právo konat didaktický test jednotné přijímací zkoušky 

ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. 

Na základě žádosti připojené k přihlášce může škola umožnit uchazeči konat v ukrajinském 

jazyce i písemný test školní přijímací zkoušky. Sdělení o tom, zda škola konání zkoušky v 

ukrajinském jazyce umožní, ředitel školy zveřejní v rámci kritérií přijímacího řízení. V 

případě oborů vzdělání s talentovou zkouškou toto sdělení ředitel školy připojí k těmto 

skutečnostem bezodkladně. Pokud škola písemný test školní přijímací zkoušky zadá v českém 

jazyce, navyšuje se cizinci časový limit pro vypracování testu o 25 % a má právo použít 

překladový slovník. 

 


