
 

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, Jičínská 528, 742 58 Příbor 
 
 

 
 

 
 
Adresa: Masarykovo gymnázium, p. o., Jičínská 528, 742 58 Příbor, Česká republika   
tel.: +420 556 722 370; e-mail: kancelar@gypri.cz; ID: gyufd5z; www.gypri.cz 
IČO: 00601641; č. ú.: 131313410/0300 

1 

 

Váš dopis značky:  

Ze dne:    

Naše č. j.:  MGP/00199/2023 

Vyřizuje:   Pavel Kerekeš 

Datum:   31. ledna 2023 

 

 

Rozhodnutí ředitele školy o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 
 

Na základě § 60 odst. 1 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., 
o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, ředitel Masarykova gymnázia, Příbor, příspěvkové organizace 

 
v y h l a š u j e 

 
1. kolo přijímacího řízení pro přijímání do prvního ročníku vzdělávání 

na Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvkovou organizaci 
pro školní rok 2023/2024 pro obory studia: 

 
Obor studia:     79-41-K/41 Gymnázium  
Délka studia:     4 roky 
Forma studia:     denní 
Počet přijímaných žáků:  60 žáků 

Termíny jednotných zkoušek: 13. dubna 2023 (na škole uvedené v přihlášce jako první v pořadí) 
       14. dubna 2023 (na škole uvedené v přihlášce jako druhé v pořadí) 
 
Jednotné písemné testy z českého jazyka a matematiky se konají vždy v jednom dni. Uchazeči se do celkového 
hodnocení přijímací zkoušky započítává lepší výsledek testu z českého jazyka a literatury z 1. a 2. termínu a lepší 
výsledek testu z matematiky z 1. a 2. termínu. 
 
Obor studia:     79-41-K/81 Gymnázium 
Délka studia:     8 roků 
Forma studia:     denní  
Počet přijímaných žáků:  30 žáků 

Termíny jednotných zkoušek: 17. dubna 2023 (na škole uvedené v přihlášce jako první v pořadí) 
       18. dubna 2023 (na škole uvedené v přihlášce jako druhé v pořadí) 
 
Jednotné písemné testy z českého jazyka a matematiky se konají vždy v jednom dni. Uchazeči se do celkového 
hodnocení přijímací zkoušky započítává lepší výsledek testu z českého jazyka a literatury z 1. a 2. termínu a lepší 
výsledek testu z matematiky z 1. a 2. termínu. 
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Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy na tiskopisu předepsaném 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v termínu do 1. března 2023. Součástí přihlášky nezletilého žáka je 
jeho souhlasné vyjádření (§ 60a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů). Součástí přihlášky nemusí být vysvědčení nebo 
jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil 
nebo plní povinnou školní docházku (§ 1 odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů). 
 
Přílohy přihlášky (dle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů): 

- doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího 
řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami; 

- originály nebo školou ověřené kopie výsledků vědomostních soutěží jednotlivců okresní a vyšší úrovně 
v předmětech český jazyk, cizí jazyk, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie a biologie za školní roky 
2021/2022 a 2022/2023. 

 
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče škola nevyžaduje. 
 
Cizincům, na které se vztahuje § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se při přijímacím 
řízení na jejich žádost přijímací zkouška z českého jazyka promíjí. Prokázání znalosti českého jazyka, která je nutná 
pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání, je však nezbytnou podmínkou pro přijetí ke vzdělávání a škola ji u těchto 
osob ověří rozhovorem. V případech těchto uchazečů vytvoří ředitel Masarykova gymnázia, Příbor, příspěvkové 
organizace ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání redukované hodnocení, které neobsahuje 
výsledek testu z českého jazyka, a použije ho pro zařazení uchazeče do výsledného pořadí. Cizinec dle Opatření 
obecné povahy č. j.: MSMT-29772/2022-1 má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole 
právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v 
ukrajinském jazyce.  
 
 
 

Forma přijímací zkoušky 
 
Obor studia:    79-41-K/41 Gymnázium 
Délka studia:    4 roky 
Forma přijímací zkoušky: písemný test z českého jazyka a literatury 
      písemný test z matematiky 
 
Všichni uchazeči o čtyřleté studium budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a 
z matematiky. Písemné testy jednotné zkoušky obsahují uzavřené testové úlohy s nabídkou odpovědi, otevřené 
testové úlohy bez nabídky odpovědi, případně široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení. 

Studijní výsledky žáků za poslední dvě pololetí studia na základní škole a umístění žáků v rámci vědomostních soutěží 
jednotlivců za školní roky 2021/2022, 2022/2023 budou dle kritérií přijímacího řízení bodově zohledněny. 

Testy pro jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky do oboru vzdělávání 79-41-K/41 
Gymnázium zajišťuje společnost Cermat. Za nesprávné odpovědi se ani v jednom z testů body neodčítají. 

http://www.gypri.cz/
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Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury1 a matematiky2. 
(více viz www.cermat.cz) 
 
 
Obor studia:    79-41-K/81 Gymnázium 
Délka studia:    8 roků 
Forma přijímací zkoušky: písemný test z českého jazyka a literatury 
      písemný test z matematiky 
 
Všichni uchazeči o osmileté studium budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a 
z matematiky. Písemné testy jednotné zkoušky obsahují uzavřené testové úlohy s nabídkou odpovědi, otevřené 
testové úlohy bez nabídky odpovědi, případně široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení. 

Studijní výsledky žáků za poslední dvě pololetí studia na základní škole a umístění žáků v rámci vědomostních soutěží 
jednotlivců za školní roky 2021/2022, 2022/2023 budou dle kritérií přijímacího řízení bodově zohledněny. 

Testy pro jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky do oboru vzdělávání 79-41-K/81 
Gymnázium zajišťuje společnost Cermat. Za nesprávné odpovědi se ani v jednom z testů body neodčítají. 

Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury3 a matematiky4. 
(více viz www.cermat.cz) 
 
 
 
Kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna od 31. ledna 2023 na www.gypri.cz a ve škole.  
 
 
V Příboře dne 31. ledna 2023 
 
 
 
 
 
                 Mgr. Pavel Kerekeš 
                   ředitel školy 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.gypri.cz/wp-content/uploads/2023/01/CJL_Specifikace-požadavků_2022-2023.pdf 
2 https://www.gypri.cz/wp-content/uploads/2023/01/MA_Specifikace-požadavků_2022-2023.pdf 
3 https://www.gypri.cz/wp-content/uploads/2023/01/CJL_Specifikace-požadavků_2022-2023.pdf 
4 https://www.gypri.cz/wp-content/uploads/2023/01/MA_Specifikace-požadavků_2022-2023.pdf 
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