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Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022 

 
Pro školní rok 2021/2022 otevíráme následující obory: 
 

Denní forma studia: 
 

• Gymnázium (kód oboru 79-41-K/41) 

Zaměření: Všeobecné 
Sportovní gymnázium 

      Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 15  
 

• Pedagogické lyceum (kód oboru 78-42-M/03) 
zaměření: Humanitní studia 

Tělesná výchova a sport 
      Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 15  
 

• Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód oboru 75-31-M/01) 
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30 

 
Dálková forma studia: 

 
• Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód oboru 75-31-M/01) 

      Předpokládaný počet přijímaných uchazečů celkem: 20 

 
Uzávěrka přihlášek: do 1. března 2021 
 
Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke 
vzdělávání až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory (případně odborná zaměření podle ŠVP) v rámci 
jedné střední školy. Podáním dvou přihlášek vzniká uchazeči nárok konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou 
termínech  

 
Termíny přijímacích zkoušek:  
 

• uchazeči všech oborů (s výjimkou dálkového studia) budou konat písemné přijímací zkoušky vytvořené naší 
školou v termínu: 

o 12. dubna 2021 (pokud si vyberou naši školu na 1. místě) nebo 
o 13. dubna 2021 (pokud si vyberou naši školu na 2. místě) 
o příp. oba uvedené termíny, pokud obě přihlášky uplatňují na naší škole na 2 různé obory 

 

• uchazeči všech oborů konají školní část přijímací zkoušky i formou pohovoru v jednom z následujících 
termínů: 

- středa 14. dubna 2021  - čtvrtek 15. dubna 2021 - pátek 16. dubna 2021  
 

• uchazeči všech oborů, kteří mají průměr z vysvědčení za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku do 1,50 
včetně (u oboru PMP do 1,70 včetně) nemusí konat písemné zkoušky, konají pouze pohovor 

 
Náhradní termín pro konání zkoušek je stanoven na:  12. 5. 2021 (1. termín)  

13. 5. 2021 (2. termín) 
 
Podrobná kritéria hodnocení přijímacího řízení na školní rok 2021/2022 jsou uvedena v části Kritéria hodnocení. 
 
V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. se nehodnotí v přijímacím řízení hodnocení na vysvědčení za druhé 
pololetí školního roku 2019/2020.  
 
Požadavky na písemnou přijímací zkoušku jsou uvedeny v příloze. 
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