
Gymnázium, Šumperk, Masarykovo nám. 8 

Přijímací zkoušky, školní rok 2019/2020 

Informace uchazečům o studium na Gymnáziu, Šumperk 
(pro studijní obory gymnázium čtyřleté 7941K/41  i gymnázium osmileté 7941K/81) 

Přijímací zkoušky a přijímací řízení se řídí zákony 561/2004 Sb. (školský zákon, v platném znění), zákonem 

135/2020 Sb. a vyhláškou 232/2020 Sb.. Ve školním roce 2019/20 jsou přijímací zkoušky ovlivněny zvláštními 

pravidly nastavenými z důvodu uzavření škol pro žáky ZŠ a SŠ. Tento dokument shrnuje pro uchazeče i jejich 

rodiče základní principy a termíny platné pro přijímací řízení v tomto roce. 

Škola vydala v lednu 2020 kritéria přijímání uchazečů do obou oborů vzdělání. Kritéria jsou i nadále ve všech 

bodech platná. Do čtyřletého studia přijmeme 90 žáků, do osmiletého studia přijmeme 30 žáků. 

Uchazeči podali přihlášku na Gymnázium, Šumperk. Škola zašle uchazeči pozvánku na přijímací testy. Základní 

změnou u přijímacích zkoušek je to, že uchazeči budou psát přijímací testy z Čj a M pouze jednou, a to na 

škole, kterou uvedli na přihlášce jako první v pořadí. Výsledky testů uchazečů, kteří naši školu uvedli jako 

druhou v pořadí, nám zašle společnost zajišťující přijímačky (Cermat). Aby byl kompenzován fakt, že uchazeči 

nebudou psát testy dvakrát, bude navýšen časový limit na jednotlivé testy o 15 minut. 

Základní termíny platné pro přijímací řízení: 

25. 5. 2020 – odešleme pozvánky uchazečům o čtyřleté studium 

26. 5. 2020 – odešleme pozvánky uchazečům o osmileté studium 

8. 6. 2020 – uchazeči z devátých tříd napíší test z českého jazyka a literatury a test z matematiky 

9. 6. 2020 - uchazeči z pátých tříd napíší test z českého jazyka a literatury a test z matematiky 

15. 6. 2020 - škola obdrží výsledky deváťáků a 16. 6. zveřejníme výsledky přijímaček pro čtyřleté studium 

16. 6. 2020 - škola obdrží výsledky páťáků a 17. 6. zveřejníme výsledky přijímaček pro osmileté studium 

do 19. 6. 2020 – nepřijatí deváťáci mohou požádat o vydání nového rozhodnutí o přijetí 

do 22. 6. 2020 – nepřijatí páťáci mohou požádat o vydání nového rozhodnutí o přijetí 

do 23. 6. 2020  budou mít přijatí deváťáci(G4) povinnost doručit na gymnázium zápisový lístek 

do 24. 6. 2020  budou mít přijatí páťáci (G8) povinnost doručit na gymnázium zápisový lístek 

23. 6. 2020 – náhradní termín přijímaček pro deváťáky i páťáky, kteří nemohli přijít na řádný termín 

od 25. 6. 2020 –na základě žádosti rodičů budeme vydávat nová rozhodnutí o přijetí nepřijatým žákům 

Organizace přijímacích testů 

V den přijímacích testů bude škola otevřená od 7:55 do 8:10 hod pro rizikové uchazeče (žáci s cukrovkou, 

chronickým onemocněním, poruchou imunity, ... nebo žáci, kteří sdílí domácnost s rizikovou osobou). 

Pro všechny nerizikové uchazeče otevřeme školu od 8:10 hodin. 

Zahájení přípravy zkoušek proběhne v učebnách v 8:30 hodin, uchazeči nejprve napíší test z matematiky 

v délce 85 minut, po přestávce bude následovat od 10:55 hodin test českého jazyka v délce 70 minut. 

Uchazeči s přiznaným uzpůsobením podmínek budou testy psát déle. Druhý test bude ukončený přibližně    

ve 12:20 hodin (u žáků s prodlouženým časem později). 

Pokud se uchazeč nebude moci zúčastnit přijímacích zkoušek v řádném termínu (např. ze zdravotních 

důvodů), musí se do 3 dnů po dni konání zkoušek omluvit. V tom případě se zúčastní zkoušek v náhradním 

termínu 23. 6. 2020. Škola bude takovému žáku držet místo do 27. 6., kdy budou zveřejněné výsledky, 

kterých žák v testech dosáhl (a byl dodatečně zařazený do tabulky s celkovým pořadím uchazečů).  

 

 



Ochrana zdraví uchazečů i učitelů v průběhu přijímacích zkoušek 

Do budovy školy budou vpuštěni pouze samotní uchazeči, nikoliv doprovázející osoby. Uchazeč při vstupu do 

školy odevzdá vyplněné a rodičem podepsané Čestné prohlášení (bude součástí pozvánky), ve kterém je 

stvrzeno, že žák nemá příznaky odpovídající koronavirové infekci. Nemocný žák nesmí do budovy školy 

vstoupit. 

Žáci zařazení do rizikové skupiny (mající zdravotní omezení, nebo ohrožující osoby, s nimiž sdílí domácnost) 

budou vpuštěni do školy a do učeben dříve (v době od 7:55 do 8:10 hod). 

Při příchodu si žáci vydezinfikují ruce připravenými dezinfekčními prostředky. Vhodné bude umytí rukou 

tekoucí vodou. V průběhu příchodu do školy i v průběhu přesunů budou uchazeči dodržovat obecně známá 

pravidla (odstupy 1,5 až 2 m od osob, ústa zakrytá rouškou).  

Po dobu usazení v lavicích a po dobu psaní zkoušek žáci i učitelé roušku mít nemusí. Každý žák bude mít sáček 

na uložení roušky. Mezi zkouškami bude učebna větraná.  

Uchazeči budou dodržovat pokyny vyučujících.  

 

Co dělat po vyvěšení výsledků – pro přijaté uchazeče 

Gymnázium zveřejní tabulky výsledků anonymně pod žákům přiděleným evidenčním číslem. Přijatým 

nevydáváme listiny s rozhodnutím o přijetí, tuto funkci plní vyvěšená tabulka. Každý přijatý uchazeč má ze 

zákona povinnost potvrdit zájem studovat na škole donesením zápisového lístku. Zápisový lístek žákům 

vydává základní škola. Termín pro odevzdání zápisových lístků je do 5 pracovních dní počítaje ode dne 

následujícího po dni vyvěšení výsledků. Zápisový lístek lze odevzdat buď osobně v kanceláři gymnázia       

(7:30 – 15:15 hod), nebo jej můžete zaslat poštou (datum podání na poštu nejpozději pátý pracovní den po 

vyvěšení výsledků). 

Uchazeči, kteří nedoručí zápisový lístek v termínu, ztrácejí možnost přijetí na naši školu. Upozorňuji zejména 

uchazeče o osmileté studium, aby požádali na základních školách o zápisový lístek ihned po zveřejnění 

výsledků.  

Přijatý žák konající přijímačky v náhradním termínu doručí škole zápisový lístek do 3. 7. 2020. 

Co dělat po vyvěšení výsledků – pro nepřijaté 

Gymnázium zveřejní tabulky výsledků anonymně pod žákům přiděleným evidenčním číslem. Nepřijatým 

uchazečům škola vydá rozhodnutí o nepřijetí, které zašle na doručovací adresu uvedenou v přihlášce 

(adresováno zákonnému zástupci). I nepřijatí uchazeči však ještě budou přijatí.  Každoročně asi 30% přijatých 

nedoručí zápisový lístek. Jejich místa budou po uplynutí pětidenní lhůty nabídnuta nepřijatým uchazečům, 

kteří vytrvají ve snaze být přijat na Gymnázium, Šumperk. Aby nepřijatý uchazeč mohl být přijatý dodatečně 

na místa uchazečů, kteří nedodali zápisový lístek, musí zákonný zástupce nepřijatého uchazeče do 3 dnů ode 

dne následujícího po převzetí rozhodnutí o nepřijetí doručit do kanceláře školy (osobně či poštou) žádost o 

vydání nového rozhodnutí. Tato žádost v letošním roce nahrazuje v minulých letech běžně používané 

odvolání proti nepřijetí. VZOR této žádosti najdete na webu naší školy v Dokumentech, nebo v sekci Přijímací 

zkoušky. 

Vedení školy bude po 25. červnu vydávat nepřijatým uchazečům nová rozhodnutí (o přijetí). Rozhodnutí 

budeme měnit v pořadí, jak se uchazeči umístili v tabulce výsledků, ovšem jen u uchazečů, kteří o změnu 

rozhodnutí požádali. Proto doporučuji všem zpočátku nepřijatým uchazečům, aby žádost o změnu rozhodnutí 

podali, nechtějí-li ztratit možnost na pozdější přijetí. 

Upozorňuji na to, že platí - aby mohl být uchazeč přijatý, musí splnit podmínky kritérií pro přijetí. Zejména 

podmínku získání minimálně 35 % bodů z celku (tedy 35 bodů ze 100 možných) v součtu bodů za testy Čj a M. 



I uchazeči, kteří jsou v druhé vlně přijati na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí, mají povinnost 

potvrdit zájem studovat doručením zápisového lístku. Lhůta na doručení lístku bude 10 pracovních dní po 

oznámení nového rozhodnutí o přijetí.  

Pokud uchazeč i přes podanou žádost o změnu rozhodnutí nebude moci být přijatý, škola zašle zákonnému 

zástupci usnesení o tom, že žádosti nelze vyhovět. 

Každý uchazeč má možnost jednou vzít podaný zápisový lístek zpět. Gymnázium Špk bude podané zápisové 

lístky vracet zpět těm uchazečům, kteří předloží nové rozhodnutí o dodatečném přijetí na druhou školu. 

Každému žáku je tak uchována možnost být přijat později na školu, na kterou se v první fázi nedostal, i 

přesto, že zápisový lístek uchazeč umístil mezitím na školu jinou. 

 

Uzavření přijímacího řízení a příprava školního roku 

Ve zvacím dopise dostanou uchazeči návratku s volbou druhého cizího jazyka a předmětu estetická výchova. 

Každý přijatý uchazeč návratku vyplní a odevzdá ji v kanceláři školy spolu se zápisovým lístkem. Přijímání 

uchazečů na Gymnázium, Šumperk bude uzavřeno v první dekádě měsíce července. Abychom mohli přijaté 

rozřadit do tříd, budeme i letos organizovat rozřazovací jazykové testy, které se uskuteční na konci června.  

Další korespondence s uchazeči a zákonnými zástupci bude probíhat mailem nebo písemně pomocí dopisů 

zaslaných na adresu zákonného zástupce. Budeme tak zasílat informace o adaptačních kurzech i pokyny 

nutné pro zahájení školního roku. První rodičovskou schůzku budeme organizovat na konci srpna. 

 

Zvací dopis bude obsahovat:  Pozvánku na přijímací zkoušky 

     Organizační pokyny pro přijímací zkoušky 

     Bezpečnostní pokyny a Čestné prohlášení 

     Návratku s volbou jazyka a předmětu estetické výchovy (jen pro G4) 

     Informace Cermatu pro psaní testů 

Kontakt:    Kancelář školy, p. Sojáková, tel. 588 188 511,  Sojakova@gymspk.cz ,   denně 7:30 – 15:00 

       Ředitel školy, M. Maceček, tel 588 188 500,  Macecek@gymspk.cz 

       Zástupce ředitele, T. Hlavsa, tel. 588 188 501,  Hlavsa@gymspk.cz 
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