Přijímací zkoušky
Přijímání žáků na střední školy bude realizováno podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího
řízení ke vzdělávání na středních školách v platném znění.
V přijímacím řízení v roce 2020 je povinné konání jednotné zkoušky v oborech zakončených maturitní
zkouškou pro všechny formy vzdělávání.
Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura (60 minut)
a Matematika a její aplikace (70 minut) v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní
vzdělávání.
Jednotná zkouška se koná podle § 60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení ve 2 termínech.
Do celkového hodnocení uchazeče se pro rozhodnutí o přijetí započítá lepší výsledek dílčí části jednotné
zkoušky.
V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či
druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná
jednotnou zkoušku v náhradním termínu. (státní přijímací zkoušky).
Gymnázium Mojmírovo náměstí nebude v 1. kole přijímacího řízení vypisovat vlastní školní přijímací zkoušku.
Stanovení celkového pořadí uchazečů bude dáno součtem dosažených bodů ve dvou centrálně zadávaných
jednotných didaktických testech a bodů získaných za studijní výsledky ve vzdělávání na základní škole.
Podrobnosti k jednotným zkouškám přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím
centrálně zadávaných jednotných testů naleznete na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků
vzdělávání (CERMAT) včetně ilustračních testů . Další informace naleznete na facebookovém profilu Jednotné
přijímačky a na stránkách MŠMT.
Podávání přihlášky
Termín odevzdání přihlášky řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení je do 1. března 2020.
Žák má právo podat dvě přihlášky na dvě různé střední školy a koná jednotné testy v prvním řádném termínu
na škole uvedené v přihlášce na prvním místě, v druhém řádném termínu pak na škole uvedené v přihlášce
na druhém místě. V případě nezletilého uchazeče je náležitostí přihlášky také souhlas uchazeče s jejím
podáním.
Pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o úpravě podmínek přijímací
zkoušky konané formou testů podle vyjádření školského poradenského zařízení. Uchazeč doloží vyjádření
školského poradenského zařízení k přihlášce.
O uzpůsobení podmínek konání jednotné zkoušky na základě doporučení školského poradenského zařízení
pojednává vyhláška 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a Informace k aplikaci
podpůrných opatření při přijímacím řízení ve středních školách, které byly vydány Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy. Prováděcím předpisem k uplatnění podpůrných opatření je pak vyhláška č. 27/2016 Sb.,
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. S ohledem na doporučení školského poradenského
zařízení upravuje uchazeči podmínky v přijímacím řízení ředitel školy. Pro uchazeče, u nichž z doporučení
školského poradenského zařízení vyplývá požadavek na zvětšení písma nebo u nich toto zařízení doporučuje
využití počítače, Centrum poskytne řediteli školy bezprostředně před konáním zkoušky testový sešit
v otevřeném formátu. Pro uchazeče se zrakovým postižením, u nichž z doporučení školského poradenského
zařízení vyplývá požadavek na zadání v Braillově písmu, připraví Centrum testový sešit v Braillově písmu.

Přijímání uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání na zahraniční
škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách řídí §20 odst. 4 zákona
č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
ve znění pozdějších předpisů.
Těmto uchazečům se na žádost promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je
nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem před komisí.
V případech, kdy jednotnou zkoušku konají cizinci, kterým se promíjí jednotná zkouška z českého jazyka
a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytvoří ředitel školy ve spolupráci s Centrem redukované
hodnocení všech přijímaných uchazečů ve vyhlášeném přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo jeho
zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého
jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného
pořadí uchazečů podle § 60d odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.
Chování a prospěch uchazeče a umístění v soutěžích potvrzuje na přihlášce ředitelství školy (kulaté razítko
a podpis ředitele), na které uchazeč absolvoval poslední dva roky studia. V případě potvrzení údajů v přihlášce
pouze podpisem uchazeče je třeba doložit ověřené kopie vysvědčení a dokumenty dokládající umístění
v soutěži (např. kopii diplomu).
Tiskopisy všech typů přihlášek naleznete na webu Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Tiskopis přihlášky
ke studiu na Gymnáziu Mojmírovo náměstí naleznete na úřední desce gymnázia v sekci Přijímací řízení.
Kritéria pro přijetí ke studiu a způsob stanovení celkového pořadí uchazečů o studium na Gymnáziu
Mojmírovo náměstí Brno bude zveřejněno na úřední desce gymnázia v samostatném dokumentu.

