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Podrobné informace o přijímacím řízení  
pro 8leté gymnázium (obor 79–41-K/81) 

 
Pro zařazení do přijímacího řízení je třeba nejpozději do 1. března 2023 předat škole:  

Přihlášku k přijímacímu řízení s potvrzenou klasifikací za první i druhé pololetí 4. třídy a první 
pololetí 5. třídy základní školy, nebo přihlášku bez potvrzené klasifikace na ní, ale s ověřenou kopií 
příslušného vysvědčení, popřípadě originál daného vysvědčení, ze kterého si vytvoříme kopii. 
Uchazeči se specifickou poruchou učení předají potvrzení ze školského poradenského zařízení ne 
starší než jeden rok; držitelé ZPS potvrzení o jeho udělení nebo průkazku.  

Potvrzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání se pro obor 79-41-K/81 nevyžaduje.  

Termíny přijímacích zkoušek v 1. kole 8letého studia: 

1. termín přijímacích zkoušek pro 1. kolo:  17. dubna 2023  

2. termín přijímacích zkoušek pro 1. kolo:  18. dubna 2023  

Náhradní termín přijímacích zkoušek pro 1. kolo:  10. května 2023 a 11. května 2023  

Předpokládaný počet přijatých: 28 žáků do 8letého denního studia (1 třída) 

Přijímací řízení se bude skládat z následujících částí: 

1. Bodové hodnocení výsledků státem zadávaných testů (CERMAT) 

2. Bodové hodnocení výsledků vzdělávání  

ad 1) Bodové hodnocení výsledků státem zadávaných testů max. 60 bodů  

Výpočet bodů za výsledky státem zadávaných testů z českého jazyka a matematiky:  

český jazyk  max. 50 bodů za test 

matematika   max. 50 bodů za test  

přepočet:   součet získaných bodů x 0,6 = počet bodů v přijímacím řízení    

ad 2) Bodové hodnocení výsledků vzdělávání   max. 40 bodů  

Do hodnocení prospěchu na základní škole se započítávají body ze všech známek prvního i druhého 

pololetí 4. třídy a prvního pololetí 5. třídy 

průměr v každém pololetí do 1,5 40 bodů 

celkový průměr do 1,5    35 bodů 

průměr v každém pololetí do 1,8 30 bodů 

 

Přijetí 

Uchazeč vyhoví požadavkům přijímacího řízení, pokud dosáhne minimálně 60 bodů z celkového 
počtu a splní kapacitní kritéria pro přijetí uchazeče (viz předpokládaný počet přijatých uchazečů). 

Postup v případě rovnosti bodů 

V případě rovnosti bodů bude o pořadí uchazečů rozhodnuto na základě vyššího bodového 
hodnocení státem zadávaných testů (kritérium 1). V případě nadále přetrvávající rovnosti bodů bude 
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o pořadí uchazečů rozhodnuto na základě vyššího bodového hodnocení státem zadávaného testu 
z českého jazyka. 

Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 

Před uzavřením přijímacího řízení máte možnost nahlédnout do spisu s vyhodnocenými přijímacími 
zkouškami a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Termín pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí 
bude určen v závislosti na doručení výsledků jednotné přijímací zkoušky Centrem pro zjišťování 
výsledků vzdělávání – CERMAT (předpokládaný termín doručení je dne 28. dubna 2022, nahlédnutí 
bude možné ve stejný den v čase od 12:00 – 17:00 hod.). Termín Vám bude potvrzen v ranních 
hodinách prostřednictvím elektronické pošty.  
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny tentýž den po 17:00 hod. v budově školy, na adrese 
Veveří 30, 602 00 Brno a na webových stránkách www.mgbrno.cz.  

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí 

Rozhodnutí o přijetí bude vydáno osobně zákonným zástupcům uchazeče den po zveřejnění výsledků 
přijímacího řízení na studijním oddělení školy, na adrese Veveří 30, 602 00 Brno. 
Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno doporučeně do vlastních rukou zákonných zástupců uchazeče.  

Zápisový lístek 

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit 
doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních 
dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – lhůta je dodržena, 
pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na 
poštu). Pokud lhůta uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává. Zákonná 
lhůta pro přijaté uchazeče pro odevzdání zápisového lístku začíná běžet dnem zveřejnění výsledků 
přijímacího řízení v budově školy a na webových stránkách (www.mgbrno.cz). 
 
Odvolání  

V souladu s ustanovením § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, je možné se 
odvolat proti rozhodnutí o přijetí / nepřijetí prostřednictvím ředitele Moravského gymnázia Brno 
s.r.o. Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí v souladu s § 60e 
odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.  
Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v 
podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro 
doručování. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém 
rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí 
nebo řízení, jež mu předcházelo.  

V Brně dne 2.11.2022 

 

RNDr. Miroslav Štefan 

ředitel školy 
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