
Aktualizované informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/2020 

Jednotné přijímací zkoušky zadávané státem proběhnou v termínech: 

• pondělí 8. června 2020 - žáci oborů Předškolní a mimoškolní pedagogika, Pedagogické 

lyceum, Gymnázium čtyřleté 

• úterý 9. června 2020 - žáci oboru Gymnázium šestileté 

Přijímacích zkoušek se zúčastní ti uchazeči, kteří podali v řádném termínu přihlášku. 

Obsah a forma přijímacích zkoušek jsou zachovány. Test z českého jazyka trvá 70 minut a z 

matematiky 85 minut. 

Státem zadávaný test z českého jazyka a matematiky budou skládat žáci pouze v jednom 

termínu, a to v té škole, kterou uvedli v přihlášce na prvním místě. 

Školní přijímací zkoušky pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) v denní i 

dálkové, zkrácené formě, proběhnou v termínech: 

• středa 3. června 2020 

• pátek 5. června 2020 

uchazeč koná školní přijímací zkoušku v prvním termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce 

jako první v pořadí. A ve druhém termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v 

pořadí. 

Pozvánky budou uchazečům zaslány v průběhu května 2020. 

Jednotné přijímací zkoušky vyhodnocuje CERMAT, a to do 7 kalendářních dnů. 

Škola následně určí výsledné pořadí žáků, které zveřejní na www.gjb-spgs.cz. 

Nepřijatí uchazeči obdrží v písemné podobě rozhodnutí o nepřijetí. 

Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání, může podat ředitelce školy do 3 pracovních dnů 

ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí, žádost o vydání nového rozhodnutí. Ředitelka školy 

vyhoví žádosti v případě, že uchazeč splnil kritéria přijímacího řízení a zároveň jiný uchazeč, 

který byl přijat, neodevzdá ve stanovené lhůtě zápisový lístek 

Při přijímaní uchazečů na základě nového rozhodnutí se ředitelka školy řídí pořadím uchazečů 

podle výsledků přijímacího řízení. 

Zápisový lístek musí být škole odevzdán do 5 pracovních dnů od termínu zveřejnění seznamu 

s výsledky uchazečů. Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně. Pokud je přijat na 

základě nového rozhodnutí, předloží toto rozhodnutí ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a 

ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu. 

http://www.gjb-spgs.cz/

