
 
 

 

 

 

Přijímací zkoušky na Gymnázium Jana Nerudy 

1. kolo, 9. 6. 2020 
 

Počet žáků přijatých do všeobecných tříd  ............................ 56 

Počet žáků přijatých do dvojjazyčných tříd  ............................ 29 

 

Počet míst na náhradní termín do všeobecných tříd  .............................. 4 

Počet míst na náhradní termín do dvojjazyčné třídy  .............................. 1 

 

Kritéria pro přijetí žáků do šestiletého studia 
(jsou podrobněji uvedena na www.gjn.cz) 

 

1) průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí 6. ročníku a v pololetí 7. ročníku, nebo 

v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia; 

2) výsledek písemného testu z českého jazyka (CERMAT);  

3) výsledek písemného testu z matematiky (CERMAT); 

 

Výsledky a stanovení pořadí 
Výsledné pořadí uchazečů se sestavuje podle počtu získaných bodů od největšího k 

nejmenšímu. 

písemný test z českého jazyka  .................................. max. 50 bodů 

písemný test z matematiky ........................................ max. 50 bodů 

výsledky ze ZŠ   ...................................................... max. 9 bodů 

______________________________________________________________ 

 

Celkem  .................................................. max. 109 bodů 

 

V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší součet výsledků testů z českého jazyka a matematiky, 

v případě rovnosti součtu výsledků testů z českého jazyka a matematiky rozhoduje lepší 

výsledek testu z matematiky. 
 

Poučení 

Dle § 18 zákona o zvláštních pravidlech proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné. Podle § 73 

odst. 1 správního řádu toto rozhodnutí nabývá právní moci jeho oznámením. 

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední 

škole odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 5 pracovních 

dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, kterým je 8. kalendářní den po 

dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky. (pozn. platí pro řádný termín) 

Nepotvrdí-li uchazeč/uchazečka nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče/nezletilé uchazečky 

odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty 

právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Nezletilého 

uchazeče/nezletilou uchazečku zastupuje zákonný zástupce v rozsahu, v jakém nemá 

nezletilý/nezletilá procesní způsobilost. 

 

V Praze dne 11. 5. 2020 

http://www.gjn.cz/

