
 

                                                         Cheb 6. 4. 2021 

Vážení rodiče,  

děkujeme za podání přihlášky Vašeho dítěte ke studiu na Gymnáziu Cheb od 1. 9. 2021. 

Přejeme všem žákům 5. tříd hodně štěstí a pevné nervy u přijímacích zkoušek. 

Chtěli bychom Vám předat některé informace ještě před tím, než od nás obdržíte v písemné formě 
pozvánku k přijímacím zkouškám. Tu můžete očekávat během následujících 14 dnů. Kdyby pozvánka 
na adresu, kterou jste uvedli v přihlášce ke studiu, do 21. 4. 2021 nedorazila, kontaktujte prosím 
tajemnici školy paní M. Navrátilovou, a to nejlépe e-mailovou zprávou (gymcheb@gymcheb.cz) nebo 
na telefonu 739 322 319.  

Součástí pozvánky bude také dotazník, ve kterém budeme zjišťovat zájem o studium cizího jazyka a 
účast na integračním a lyžařském kurzu. Dotazník odevzdají žáci v den konání přijímacích zkoušek. 
Zdůrazňujeme, že výběr cizího jazyka není kritériem přijímacího řízení. Ve školním roce 2021/2022 
plánujeme otevřít jednu třídu s výukou anglického jazyka (primu A) a jednu třídu s výukou německého 
jazyka (primu B). Nemůžeme ovšem zaručit, že zájmu o výuku anglického, resp. německého jazyka 
budeme moci u všech uchazečů vyhovět. Jedním z případných kritérií při našem rozhodování o 
přidělení cizího jazyka bude úspěšnost u přijímacích zkoušek. Žákům, kteří dosáhnou lepších výsledků 
u přijímacích zkoušek, bude přidělen cizí jazyk dle jejich preferencí. Uchazeči o studium také mohou 
nejpozději v den konání přijímacích zkoušek odevzdat potvrzení o úspěšné reprezentaci v 
předmětových soutěží MŠMT z minulých dvou školních let. 

Jak jste již jistě zaznamenali, MŠMT změnilo termín přijímacích zkoušek z původních dubnových 
termínů (14. a 15. dubna 2021) na 5. a 6. května 2021. Znamená to tedy, že ti uchazeči, kteří uvedli 
v přihlášce ke studiu Gymnázium Cheb na prvním místě, budou dělat přijímací zkoušky 5. května 2021 
ti, kteří uvedli Gymnázium Cheb na druhém místě, budou přijímací zkoušky na naší škole konat                    
6. května 2021. 

Ti žáci, kteří uvedli Gymnázium Cheb na prvním místě a nevyplnili na přihlášce ke studiu druhou školu, 
budou přijímací zkoušky na naší škole konat v prvním termínu 5. května 2021. 

Náhradní termíny pro ty žáky, kteří se z vážných důvodů nebudou moci zúčastnit přijímacích zkoušek 
v uvedených termínech, byly stanoveny na 2. a 3. června 2021. Podmínkou k povolení konání zkoušky 
v náhradním termínu je, že se nepřítomní uchazeči nejdéle do tří dnů od termínu konání přijímací 
zkoušky řádně omluví  a svou omluvu náležitě odůvodní (v případě nemoci nebo nařízené karantény 
dodají potvrzení od ošetřujícího lékaře). 

U všech žáků se pro účely přijímacího řízení započítá lepší výsledek uchazeče z matematiky a lepší 
výsledek z českého jazyka z obou testů, které žák absolvuje. 



Celkem podalo přihlášku ke studiu 147 uchazečů, z toho jich 84 bude konat přijímací zkoušky v prvním 
termínu a 63 ve druhém termínu přijímacích zkoušek. 

19. května 2021 zveřejníme na našich stránkách pořadí uchazečů, 20. května se zákonní zástupci 
uchazečů budou moci seznámit s výsledky přijímacího řízení, definitivní přijetí, resp. nepřijetí 
zveřejníme 20. května 2021. Těm uchazečům, kteří nebudou mezi šedesáti přijatými uchazeči, 
doporučujeme, aby jejich rodiče rozhodně vždy podali odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí (podává se 
písemnou formou k rukám ředitele Gymnázia Cheb -  je možno využít vzorový formulář, který bude ke 
stažení na webu školy). V každém roce je totiž mezi přijatými uchazeči řada těch, kteří nakonec dají 
přednost studiu na škole v místě svého bydliště, kam také podají svůj zápisový lístek. Uvolní se tak 
místa pro přijetí, která budeme obsazovat v tom pořadí, jak žáci, kteří podali odvolání, uspěli u 
přijímacího řízení. 

Věříme, že v současné době vrcholí příprava žáků na přijímací zkoušky. Pro jistotu přikládáme odkazy 
využitelné při procvičování požadovaných znalostí a dovedností. 

• Scio https://scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/prezencni-kurzy/ 
• Tutor https://www.tutor.cz/na-stredni-skoly-gymnazia/ 
• Zkoušky nanečisto https://zkousky-nanecisto.cz/domaci-zkousky-nanecisto/ 
• Doktor Matika https://drmatika.cz/statni-prijimacky-na-osmileta-gymnazia-z-matematiky-

copy/ 

Zcela zdarma je přitom Aplikace pro procvičování testů a úloh a zpřístupněná testová zadání z minulých 
let k procvičování na stránkách organizace CERMAT, která jednotné testy pro přijímací řízení 
připravuje: 
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani  

 

Zatím není zcela jasné, za jakých protiepidemických opatření budou přijímací zkoušky probíhat. 

Sledujte proto prosím webové stránky Gymnázia Cheb  (odkazy uchazeči a aktuality), kde budou 
zveřejňovány aktuální informace týkající se přijímacího řízení. 

V případě jakýchkoli dotazů k přijímacímu řízení nás můžete kontaktovat na adrese 
zidek@gymcheb.cz. 

Prosím o předání informací Vašim dětem. 

Věříme, že přijímací zkoušky proběhnou k Vaší spokojenosti. 

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví   
  

Mgr. Jan Žídek, zástupce ředitele školy 
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