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Časté otázky k přijímacímu řízení 2022 a ke studiu na Gymnáziu Ústí nad Orlicí
Přihláška ke studiu
1) Kolik mám ještě času na přihlášení? Přihlášky na SŠ se podávají do 1. 3. 2022.
2) Potřebuji na přihlášku na Gy lékařské potvrzení? Ne, na gymnaziální obory není požadováno.
3) Musím se hlásit na dvě školy? Ne, na přihlášce může být uvedena jenom jedna. Dvě školy ovšem
znamenají dvě možnosti konání přijímacích testů, proto se většina uchazečů na dvě školy hlásí.
4) Záleží na pořadí škol uvedených na přihlášce? Dává-li uchazeč přihlášku na dvě školy, obě přihlášky musí
být, co se týče pořadí škol, totožné. Uvedené pořadí rozhoduje o tom, na který termín která škola uchazeče
pozve k testům. Pořadí uchazeče nijak nezavazuje k výběru školy. Je-li přijat na obě, může si zcela
svobodně vybrat.
5) Musím mít studijní výsledky na přihlášce potvrzené základní školou? Není to nutné, když jako přílohu
doložíte ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou let.

Přijímací testy
6) Z čeho se konají přijímací zkoušky? Jde o jednotné testy společnosti CERMAT z předmětů Ma (70 min) a Čj
(60 min).
7) Kdy se přijímačky konají? Do 4letého studia 12. a 13. 4. 2022, do 8letého studia 19. a 20. 4. (o termínu
rozhoduje uvedení pořadí škol na přihlášce).
8) Je stanoveno nějaké nutné minimum bodů? Ano, jako nezbytná podmínka přijetí v prvním kole přijímacího
řízení je nutné získat ve čtyřletém studiu nejméně 35 bodů v součtu obou testů, v osmiletém je minimum
stanoveno na 30 bodů.
9) K čemu mi pomůže psát testy dvakrát? Do výsledků (na obou školách stejně) se započítává vždy lepší
výsledek z každého testu).
10) Co když budu v době testů nemocný? Je-li uchazeč z důvodu nemoci (karantény) nepřítomen, písemně ho
rodič omluví (doloží od lékaře) a může využít náhradní termín 10. či 11.5. Jeho výsledky jsou pak započítány
do celkové listiny dodatečně.
11) Můžu si testy někde vyzkoušet? Ano, naše gymnázium pořádá přijímačky nanečisto ve čtvrtek 27. 1. 2022
od 8 hodin. Uchazeč si může vyzkoušet napsat testy za stejných podmínek a ve stejném prostředí, jako
tomu bude „naostro“. Registrace je již možná prostřednictvím elektronického formuláře na webu školy
https://www.gymuo.cz/stranka=prijimaci-rizeni/. Doporučujeme podívat se na stránky
https://prijimacky.cermat.cz/ a využít možnost dalšího procvičování.
12) Pořádá škola nějakou přípravu k JPZ? Ano, nabízíme přípravné kurzy: jedná se o tři středeční odpoledne
v termínech 9. 3., 23. 3. a 6. 4. 2022 zaměřená na strategii řešení přijímacích testů jak z matematiky, tak
z češtiny. Registrace již je též spuštěna. Vyplatí se proniknout do struktury testů, typů úloh, způsobu
vyplňování záznamových archů.

Přijetí na školu
13) Co vše se ve výsledcích přijímacího řízení zohledňuje? Nejvyšší váhu mají testy (max zisk 2 x 50 = 100b,
dále známky z vysvědčení za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy (resp. u osmiletého studia jenom
1. pololetí 5. třídy) – 30b (resp. 10b). Dalších max 5b (resp. 2b) je možné získat za umístění na předních
příčkách v okresních, krajských, celostátních soutěžích.
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14) Kdy se dozvím výsledek? Škola obdrží výsledky od Cermat 28. 4. 2022, zohlední další kritéria a zveřejní
bezodkladně celkové výsledky. Přijatý uchazeč pak má 10 pracovních dní na odevzdání tzv. Zápisového
lístku.
15) K čemu slouží Zápisový lístek (ZL)? ZL je doklad podobný vysvědčení, který obsahuje osobní údaje žáka a
existuje pro každého žáka jediný. Odevzdáním ZL na střední školu přijatý uchazeč potvrzuje svůj zájem
studovat na této škole.
16) Kdo mi ZL vydá? Výhradně Základní škola, ze které se žák hlásí. V případě ztráty pak lze požádat o duplikát
přes Krajský úřad.
17) Co když přijat nebudu? V tom případě doporučujeme zachovat klid, a neprodleně (ve lhůtě 3 pracovních
dní od převzetí rozhodnutí o nepřijetí) podat odvolání. S velkou pravděpodobností se uvolní řada míst
(protože někteří přijatí uchazeči nastoupí na jinou školu). Odvolaní uchazeči, na které postupně přijde řada,
budou kontaktování a přijati.
18) Co mám psát do odvolání? Nejsou nutné žádné dlouhé slohy, vzor odvolání zveřejníme na webu školy.
19) Můžu dostat ZL zpět ze školy, na kterou jsem ho již odevzdal? Jedině v případě, kdy byl uchazeč přijat na
druhou školu na základě odvolání. Jako podklad k vyzvednutí ZL pak musí předložit rozhodnutí o přijetí na
základě odvolání.

Vzdělávání na gymnáziu obecně
20) K čemu mi bude „gympl“? Studium na gymnáziu je prioritně koncipováno jako všeobecná příprava na další
studium, nejčastěji na VŠ či VOŠ. Absolvent získá velmi kvalitní jazykovou výbavu, široký všeobecný rozhled
a nezbytnou schopnost dále se vzdělávat.
21) Je gymnázium „humanitní“ školou? Častým omylem je právě představa, že gymnázium připravuje jen na
humanitní obory. Nabízí naopak kvalitní přípravu i v přírodních vědách a informatice. Řada absolventů
směřuje na technické, lékařské i přírodovědné obory.
22) Můžu se nějak specializovat? Ano, poslední dva roky studia si žák vybírá 4 semináře, v nichž se profiluje
a připravuje jak na maturitu, tak na další studium.
23) Jaké se studují jazyky? Nikoho nemine angličtina. Kromě ní si povinně vybírá druhý cizí jazyk z nabídky
němčina, ruština, francouzština, španělština. Kromě toho dle zájmu příležitostně otvíráme nepovinnou
nabídku italštiny a latiny.
24) Co nabízíte navíc? Kromě povinné předmětové náplně nabízíme variabilitu ve volitelných oblastech
a nepovinné předměty či kroužky: divadelní kroužek, včelařský kroužek, elektrotechnicko-fyzikální, pěvecký
sbor, latinu, italštinu, deskriptivní geometrii, sportovní hry.
25) Jak je to se sportem? V rámci vzdělávání žáci absolvují kromě běžné tělesné výchovy též řadu sportovních
kurzů: adaptační, turistický, sportovní, vodácký, lyžařský. Jako škola se též účastníme týmových soutěží,
podporujeme individuální sportovce (možnost individuálního studijního plánu). Formou kroužků
podporujeme zájemce o sportování navíc.
26) Jak je škola vybavená? Disponujeme vlastní tělocvičnou a posilovnou, máme dvě počítačové učebny,
laboratoř biologie, chemie i fyziky, jazykové a další odborné učebny. Vybavení technikou a moderními
pomůckami se daří doplňovat s využitím vlastních i grantových finančních prostředků (wifi síť, moderní
počítače, laboratorní technika, 3D tiskárna, nové šatní skříňky, knihovna, relaxační koutky na chodbách…).
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