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Vážení rodiče, 

 

Přihlášku ke studiu je potřeba do školy donést do středy 1. března. Přihlášku můžete zaslat také poštou 

s razítkem 1. 3. 2023. Na přihlášku nepotřebujeme na naší školu potvrzení od lékaře. Hodnotíme 

pololetní vysvědčení posledního ročníku na ZŠ ročníku a  závěrečné vysvědčení z předposledního roku 

ZŠ. Známky z vysvědčení musí být potvrzeny razítkem školy na druhé straně přihlášky. Potvrzení ze 

školy se lze vyhnout tak, že předložíte kopie vysvědčení, které úředně ověříte (na poště) a přidáte je 

k přihlášce. Uchazeči do čtyřletého oboru mohou přiložit i diplomy dokládající úspěchy v soutěžích, viz 

kritéria přijímacího řízení. Jiné než bodované úspěchy nepřikládejte, nemůže být na ně brán žádný 

zřetel a zbytečně se tím spis rozšiřuje o další papíry.  

 

Nejčastější dotazy k přihláškám a přijímacím zkouškám, přijímacímu řízení 

„Potřebuji na bilingvní obor znalost fr. jazyka? O čem tento obor vlastně je?“ 
Bilingvní obor představuje dvojjazyčné vzdělávání v českém a francouzském jazyce. Při hodinách se 

používá jiných metod výuky, které odpovídají metodám na školách ve Francii. Pracuje se více s textem, 

s učivem. Častěji se pracuje do hloubky, ale ne v takovém rozsahu jako v českém vzdělávacím systému. 

Důraz je kladen na argumentaci a práci s různými materiály. Počítá se s velmi aktivním přístupem žáka 

v hodinách. Tento postup se aplikuje v předmětech vyučovaných ve fr. jazyce. Česky vyučované 

předměty mají spíše českou metodiku. První dva roky je rozšířená výuka fr. jazyka a začíná se zcela od 

začátku. Bilingvní studium tedy není jazyková škola, ale určitá alternativa ke klasické výuce s prvky 

francouzského vzdělávacího systému. Nejedná se primárně o humanitní ani jazykový obor. Více 

informací najdete na webu fr. sekce. 

Nevyplněná druhá škola na přihlášce? Přijímací zkoušky lze dělat ve dvou termínech na dvě školy. Na 

každou z těchto dvou škol se podává přihláška, kdy na prvním a druhém místě musí být napsané školy 

ve stejném pořadí na obou přihláškách. V tomto pořadí jsou děti pozvány k přijímacím zkouškám na 

školy. Pořadí škol na přihlášce nerozhoduje o preferencích studia, ale jen o tom, kde bude uchazeč 

dělat zkoušky poprvé a kde podruhé. Zkoušku z českého jazyka a matematiky nevytváří škola, ale 

„státní“ společnost CERMAT. Ta také zkoušky hodnotí. Škola skenuje výsledkovou listinu a posílá na 

CERMAT. Zpět škola obdrží výsledky. Počítá se lepší výsledek ze dvou provedených zkoušek. Pokud se 

povede na první škole lépe český jazyk a na druhé škole matematika, je započítán lepší výsledek 

z jednotlivých škol. Přestože rozdíl výsledků nebývá moc rozdílný, pro psychiku dětí je určitě lepší jít na 

termíny dva. Nemusíte se obávat toho, že jdete na některou školu jen proto, že na ní chcete udělat 

„druhý pokus“. Každý rozumný ředitel počítá s tím, že u něj na škole jsou uchazeči, kteří pouze zkouší 

druhý termín.  

Jak škola komunikuje? Přijímací řízení je poměrně legislativně složitý a zdlouhavý proces. Některé jeho 

části nedávají moc smysl. Všem rodičům na email uvedený v přihlášce tedy posílám během přijímacího 

řízení dílčí informace k jednotlivým fázím tohoto procesu, abych proceduru „polidštil“, neboť listinná 

komunikace, která musí chodit na poštu „doporučeně s pruhem“ je poměrně strohá nebo naopak 

nepřehledně obsáhlá a jazykově „nevlídná“.  Přijímací řízení je proces od podání přihlášky, přes složení 

přijímací zkoušky, případné odvolání, až po vydání rozhodnutí o přijetí. Přijímací řízení běží podle 

správního řádu a na základě školského zákona. Pokud nejste přívrženci elektronické komunikace, tak 

https://www.gymta.cz/data/web/download/prijimaci-rizeni/pz-2022/prihlaska-ss-2020-2021-denni-editovatelna.pdf
https://www.gymta.cz/data/web/download/prijimaci-rizeni/pz-2023/krit-2023-final.pdf
https://www.gymta.cz/cz/francouzska-sekce/z-cinnosti-sekce/vyucujici
https://www.gymta.cz/cz/pro-uchazece-o-studium/prijimaci-rizeni/terminy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500
https://www.msmt.cz/file/56990/download/
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se nic neděje. Všechny povinné písemné informace obdržíte v listinné podobě poštou. E-maily jsou 

nástavbou školy.  

Dvě věci se dle správního řádu nedělají: nevydává se žádné potvrzení o přijetí přihlášky a neposílá se 

rozhodnutí o přijetí. Jako potvrzení o přijetí přihlášky Vám může posloužit informace, kterou budu 

zasílat emailem po ukončení přihlášek. Oficiálně pak obdržíte 14 dnů před přijímací zkouškou pozvánku 

poštou. Rozhodnutí o přijetí ke studiu se neposílá, ale informaci, že je žák přijat, najdete na webu 

školy a ve vestibulu školy na nástěnce. Každý žák je uveden pod číslem. Každá škola vydává svá čísla. 

Číslo obdržíte v písemné pozvánce k přijímací zkoušce.  

K čemu slouží nahlédnutí do spisu? Nahlédnutí do spisu se umožňuje rodičům a uchazečům. 

Uskutečňuje se jeden pracovní den před zveřejněním výsledků (nejspíš v pondělí 2. května). Spis 

obsahuje všechny listinné a digitální materiály, které jsou v té době vyrobeny a známy (Vaše přihláška, 

zadání testu a vyplněný výsledkový arch, opravený výsledkový arch bez přidělených bodů, bodový zisk 

z českého jazyka, matematiky a v případě čtyřletého oboru body za soutěže). Spis neobsahuje pořadí 

uchazečů a nelze sdělit, zda uchazeč byl, nebo nebyl přijat. O nahlížení do spisu se vyhotovuje písemný 

záznam a vkládá se do spisu.  

Jak škole dáme vědět, že naše dcera/syn bude u Vás studovat? Do 15. března by měla základní škola 

vydat rodičům na vyžádání tzv. zápisový lístek. Tato listina má podobu úředního dokumentu, nelze ji 

kopírovat nebo někde stahovat. Vyplněný zápisový lístek je potřeba dodat do školy do 10 pracovních 

dnů po zveřejnění výsledků (na webu školy a ve vestibulu školy). Počítá se také to, když ve stanovené 

lhůtě dáte zápisový lístek na poštu (bude doručen s poštovním razítkem nejdéle 10 dnů po zveřejnění 

výsledků). Pokud je tato lhůta promarněna, žák nemůže nastoupit a vydává se rozhodnutí o přijetí 

dalšímu v pořadí. Každý žák obdrží pouze jeden zápisový lístek. Pozor! Zpětvzetí zápisového lístku je 

možné provést pouze, pokud na druhé škole budete přijati až na odvolání. Pokud zápisový lístek 

odevzdáte, již jej nemůžete vyzvednout a dát na jinou školu, kde budete také řádně přijati. Některé 

školy ve snaze si žáky „uvázat“ mohou proaktivně působit na uchazeče tím, že zveřejní výsledky dříve, 

než je legislativně možné a přesvědčí rodiče o odevzdání zápisového lístku dříve, než druhá vůbec 

zveřejní rozhodnutí. Pokud je pak uchazeč řádně přijat i na druhou školu, již nelze zápisový lístek 

stáhnout zpět a uchazeč „uvízne“ na první škole.  

Jaké jsou odlišnosti přijímací zkoušky pro uprchlíky z Ukrajiny? Uchazeči – uprchlíci, musí doložit 

s přihláškou ke studiu doklad o tom, že jsou cizinci s dočasnou ochranou. Zároveň můžou požádat o 

odpuštění společné jednotné zkoušky z českého jazyka a o zadání společné zkoušky z matematiky 

v ukrajinštině. Pokud nepožádají, skládají zkoušky jako běžní uchazeči, mají však právo navýšení času o 

25% a překladový slovník. Společnou zkoušku z českého jazyka nekonají ani uchazeči, kteří získali 

předchozí vzdělání mimo ČR. Pokud uchazeč nekoná zkoušku z českého jazyka, musí absolvovat 

ověření úrovně českého jazyka potřebné pro zvládnutí studia v podobě ústní zkoušky. Bližší informace 

viz kritéria přijímacího řízení. 

 

 

Hezké dny a šťastnou ruku při podávání přihlášek.     

 

RNDr. Petr Nývlt, Ph.D., ředitel školy 

https://www.gymta.cz/data/web/download/prijimaci-rizeni/pz-2023/krit-2023-final.pdf

