
                                    

   Gymnázium Trhové Sviny 

 
 

Průběh přijímacího řízení: 
 

- přihlášku je nutno doručit do školy (osobně či poštou) do 1. března 2023; 

- nejpozději do 15. března 2023 obdrží uchazeč na své základní škole zápisový 

lístek; 

- přijímací zkouška se koná 17. dubna 2023 (1. termín) a 18. dubna 2023 (2. 

termín); 

- ředitel školy zveřejní výsledky přijímacího řízení na webu a vstupních dveřích 

školy  nejdříve 28. dubna a nejpozději 3. května 2023 /Centrum zpřístupní řediteli 

školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce 28. dubna 2023. Ředitel školy ukončí 
hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů 
od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem/. 

- výsledky budou zveřejněny pod evidenčními čísly, která mají uchazeči 

v pozvánce; 

- v případě přijetí musí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole 

potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů od 

zveřejnění rozhodnutí o přijetí – jinak účinky rozhodnutí o přijetí zanikají; 

- zveřejněním Seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí o přijetí za 

oznámená (nepřijatým uchazečům se zasílají rozhodnutí o nepřijetí); 

- v případě, že nejsou v termínu odevzdány všechny zápisové lístky (tzn., že 

některý z přijatých uchazečů na školu nenastoupí), ředitel školy provede 

autoremeduru (opravu rozhodnutí) a přijme dalšího uchazeče podle 

zveřejněného pořadí. Autoremeduru ale může ředitel školy uplatnit pouze 

v případě, že nepřijatý uchazeč podal v zákonem stanovené lhůtě (tzn. ve 

lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí) odvolání proti 

rozhodnutí o nepřijetí. Vzor odvolání je vyvěšen na webové stránce školy 

/Dokumenty - Formuláře ke stažení/. 

- v rámci odvolacího řízení mohou být podle pořadí přijati další uchazeči na 

místa uvolněná těmi uchazeči, kteří se rozhodli na školu nenastoupit. 

 

Údaje o škole potřebné k vyplnění přihlášky: 

- název školy: Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995 

- adresa školy: Školní 995, 3741 01 Trhové Sviny 

- kód oboru: 79-41-K/81 , název oboru: Gymnázium 

- uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku (prijimacky.cermat.cz), školní 

přijímací zkoušku škola nekoná 

- potvrzení zdravotní způsobilosti od lékaře škola nevyžaduje 

- pro školu uvedenou na přihlášce na prvním místě platí první termín přijímací 

zkoušky (17. dubna 2023), pro školu uvedenou na přihlášce na druhém místě 

platí druhý termín přijímací zkoušky (18. dubna 2023) 


