
 

Přijímací zkoušky – jaro 2020 

 

ve školním roce 2020/2021 bude na naší škole otevřena jedna třída osmiletého studijního oboru 79-41-
K/81 (žáci po 5. třídě ZŠ) a jedna třída čtyřletého studijního oboru 79-41-K/41 (žáci po 9. třídě ZŠ). 
 
Přihlášku pro první kolo přijímacího řízení podávají rodiče žáka po potvrzení ředitelem základní školy 
nejpozději do 2. března 2020 osobním doručením nebo poštou na naši školu:  
 
Název školy:   Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče, příspěvková organizace 
Adresa školy:  Dukelské nám. 31/7, 693 31 Hustopeče  
 
Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty podána přihláška na SŠ nebo je-li v tento den podána držiteli poštovní licence. 

 
Přihlášku si můžete vyzvednout u ředitele ZŠ, nebo stáhnout na www.gymhust.cz, popř. na 
www.cermat.cz (sekce Jednotná přijímací zkouška).  

Na přihlášce nevyžadujeme potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti. 
Pokud by z nějakého důvodu nešlo na přihlášce vyřídit potvrzení známek ze strany základní školy, je nezbytné spolu s přihláškou 
zaslat ověřené kopie vysvědčení, ze kterých lze vyčíst požadované známky. Nebo při osobním doručení přihlášky přinést originály 
těchto vysvědčení, jejich kopie spolu s úředním ověřením provede naše škola. 
 

Uchazeči budou přijímáni na základě jednotné přijímací státní zkoušky z českého jazyka a matematiky, 
kterou organizuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a na základě dalších kritérií:  

 průměrný prospěch ze tří posledních klasifikačních období, (tzn. 1. a 2. pololetí předposledního 
ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ) 

 známky z Čj a M ve sledovaných obdobích 

 umístění v některých soutěžích vyššího než školního kola 

 další aktivity  (ZUŠ, činnost v zájmových oddílech skupinách)  
 
Podrobnější informace na www.gymhust.cz. 
 
 
V prvním kole přijímaček je možné podat až dvě přihlášky na dvě různé školy.  
Pokud škola vyhlásí další kola příjímacího řízení, počet přihlášek není omezen.  
Pokud uchazeč využije možnost podat v 1. kole dvě přihlášky, je nutné je podat na obě vybrané školy a do obou přihlášek 
uvést i druhou školu, na kterou se v 1. kole hlásí.  
 
Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů 
omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.  

Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení zašle ředitel Gymnázia T.G. Masaryka 
Hustopeče uchazeči 10 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky.  

Po  přijetí na Gymnázium T.G. Masaryka je nutné odevzdat zápisový lístek řediteli gymnázia do 5 
pracovních dnů od zveřejnění výsledkové listiny.  

Pro čtyřleté studium je potřeba odevzdat zápisový lístek do 23. června 2020. 

Pro osmileté studium je potřeba odevzdat zápisový lístek do 24. června 2020. 

Zápisový lístek lze odevzdat nejlépe osobně do kanceláře školy. 

http://www.gymhust.cz/
http://www.cermat.cz/
http://www.gymhust.cz/


 

Zápisový lístek se rovněž považuje odevzdaný, pokud byl nejpozději v poslední den lhůty předán 
k přepravě provozovateli poštovních služeb (stačí razítko pošty s tímto datem). 

Pokud tak uchazeč neučiní, má se za to, že se vzdal práva na toto místo a na jeho místo lze přijmout 
jiného uchazeče. 
 
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole nejpozději do 15. března. V ostatních 
případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého 
pobytu uchazeče. 

 
V případě doručení rozhodnutí o nepřijetí  na Gymnázium T.G. Masaryka nic není ztraceno. Může se stát, že 
uchazeči, kteří se umístili na přednějších místech, na naši školu nenastoupí a uvolní se po nich nějaká 
místa. 

Popř. musela být nějaká volná místa nechána pro uchazeče, kteří se omluvili z důvodu nemoci. Tato 
místa v případě malého bodového zisku uchazečů v náhradním termínu přijímacích zkoušek se rovněž 
můžou uvolnit a můžou být k dispozici právě Vám. 

Musíte však podat žádost o vydání nového rozhodnutí ! 

Vždy se proto vyplatí tuto žádost podat !  

Adresujte ji přímo řediteli gymnázia.  
 
Žádost o vydání nového rozhodnutí lze podat až po obdržení písemného rozhodnutí o nepřijetí (dopisu) – 
nejpozději však do 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí. Počátek této lhůty začíná dnem 
následujícím po dni doručení rozhodnutí.  
Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty. 

  

Vzor žádosti o vydání nového rozhodnutí naleznete na našich webových stránkách www.gymhust.cz.  
 

Pokud bude možné vydat nové rozhodnutí s kladným výsledkem, rádi tak učiníme.  

Po případném obdržení nového kladného rozhodnutí je potřeba doručit na naši školu zápisový lístek.  

Ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může po skončení prvního kola vyhlásit další kola 
přijímacího řízení. 

Důležité termíny jednotných přijímacích zkoušek pro rok 2020 

 

 

studijní cyklus 1. kolo řádný termín 
1. kolo 

náhradní 
termín 

osmiletý 9. 6. 2020 23. 6. 2020 

čtyřletý 8. 6. 2020 23. 6. 2020 
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Důležitá čísla: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace na:   www.gymhust.cz 
                             tel. č.: 519 360 560 

www.cermat.cz  
 

Průběh přijímací zkoušky a zveřejnění výsledkové listiny 

 

Přijímací zkouška se uskuteční v budově Gymnázia T. G. Masarylka  Hustopeče  dle stanoveného 

harmonogramu a pokynů, které naleznete v pozvánce. 

 

Shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci Vaší žádosti o přijetí  do čtyřletého  vzdělávání 

bude ukončeno dne 16.6.2020  S těmito podklady se lze seznámit v kanceláři školy 16.6.2020  od 10:00 do 

12:00, v této době se k nim můžete vyjádřit. V tomto termínu ještě nebude známo konečné pořadí a ani 

orientační umístění uchazečů ve výsledkové listině. 

Shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci Vaší žádosti o přijetí  do osmiletého  vzdělávání 

bude ukončeno dne 17.6.2020  S těmito podklady se lze seznámit v kanceláři školy 17.6.2020  od 10:00 do 

12:00, v této době se k nim můžete vyjádřit. V tomto termínu ještě nebude známo konečné pořadí a ani 

orientační umístění uchazečů ve výsledkové listině. 

Výsledková listina bude zveřejněna u hlavního vstupu do školy a na internetové adrese www. 
gymhust.cz  nejdříve v úterý 16. června 2020 pro čtyřleté studium a ve středu 17. června 2020 pro 
osmileté studium.  

Informace o výsledku přijímacího řízení nebudou podávány ani telefonicky, ani elektronickou poštou. 

 

1 počet kol přijímacího řízení není omezen, musí být nejméně 1 kolo 

  každý uchazeč obdrží 1 zápisový lístek 

2  maximální počet přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení (platí i pro víceletá 
gymnázia). Počet přihlášek pro 2. a další kola není omezen 

3 Žádost o vydání nového rozhodnutí lze podat do 3 pracovních dnů od 

doručení rozhodnutí o nepřijetí  

  písemně omluvit důvod neúčasti u zkoušky do 3 dnů po termínu zkoušky  

5 zápisový lístek musí být předán řediteli nejpozději do 5 pracovních dnů od vydání 
rozhodnutí o přijetí (zveřejnění výsledkové listiny) 

10 

pozvánka na 1. kolo přijímacích zkoušek se posílá nejpozději 10 pracovních dní 
před konáním  

25.5.2020 pro čtyřleté studium 

26.5.2020 pro osmileté studium 

9. 6. 2020 pro náhradní termín pro všechny obory vzdělání 

http://www.gymhust.cz/
http://www.cermat.cz/


 

Rozhodnutí o přijetí si může zákonný zástupce uchazeče po předložení průkazu totožnosti vyzvednout  od 

následujícího  dne  od zveřejnění přímo v kanceláři školy. Je možné přitom odevzdat i zápisový lístek 

podepsaný dítětem. 

Rozhodnutí o nepřijetí  si může zákonný zástupce uchazeče po předložení průkazu totožnosti  vyzvednout  

následující  den od zveřejnění  v době od 8:00 do 13:00 přímo v kanceláři školy. Je přitom možné zároveň 

vyplnit v kanceláři školy žádost o vydání nového rozhodnutí.  

 

 

 

 

                         
 
 
 
 
 
 

 

15 x ANO pro studium na Gymnáziu T. G. Masaryka Hustopeče: 

 kvalitní všeobecné vzdělání, příprava na dobré uplatnění v profesním životě 

 tradice, dobré jméno, náročnost 

 zařazování nových výukových stylů 

 vysoká úspěšnost u maturitní zkoušky, 90 – 100%  absolventů přijato na vysoké školy 

 velká úspěšnost absolventů  při vysokoškolském studiu 

 neanonymní prostředí středně velké školy 

 žádné školné 

 bezbariérová škola v centru města s rychlou a časově nenáročnou dostupností všemi dopravními 
prostředky  

 možnost stravování ve školní jídelně, možnost ubytování v Domově mládeže 

 moderně vybavené počítačové, jazykové a odborné učebny 

 mezinárodní projekty, výměnné jazykové pobyty, místní i zahraniční výjezdy  

 výborná výuka cizích jazyků  ( AJ, NJ, FJ, RJ), příprava na jazykové certifikáty a státní jazykové 
zkoušky 

 moderní a kreativní výuka přírodních věd  

 úspěchy studentů ve vědomostních soutěžích, podpora nadaných studentů 

 exkurze, výlety, projektové dny, sportovní kurzy, sportovní soutěže, školní ples, školní akademie 
 
 
 

PŘEJEME MNOHO ÚSPĚCHŮ V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ! 
 

http://www.gymhust.cz/

