
CO JE NUTNO UVÉST NA PŘIHLÁŠCE KE STUDIU? 

 

 
Termín podání přihlášek: do 1. 3. 2023  
Do tohoto data je nutno podat přihlášku ke studiu (osobně do školy nebo poštou). 

 

Přihlášku ke studiu je možno odevzdat osobně v kanceláři školy, a to v pracovních 

dnech od 7:30 do 15:00, ve středu rovněž od 17:00 do 18:00. 

 

 

Náležitosti přihlášky:   
 

1. Název oboru: GYMNÁZIUM  

 

2. Kódu oboru: 79-41-K/41  

 

3. Vedle kódu oboru nutno uvést, na které studijní zaměření se uchazeč hlásí. 

Uchazeč můžete volit ze dvou ŠVP: 

 

1) ŠVP Objevovat a rozvíjet 

2) ŠVP ALT 

 

4. U ŠVP Objevovat a rozvíjet je nutné vedle kódu oboru uvést i volbu hlavního jazyka 

– AJ, nebo NJ (znalost němčiny musí být na úrovni čtyřletého studia na ZŠ; nutno 

doložit vysvědčením, osvědčením o jazykovém vzdělání či jazykové zkoušce, čestným 

prohlášením uchazeče a jeho zákonného zástupce). 

 

5. Zvolený termín přijímací zkoušky (13. 4. 2023, nebo 14. 4. 2023) 

 

6. POVINNÁ INFORMACE O VLASTNICTVÍ OSOBNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY. 

Do rubriky ADERSA PRO DORUČOVÁNÍ napište prosím adresu pro doručování 

poštou a také informaci o vlastnictví osobní datové schránky (nikoli foremní). 

a) Pokud zákonný zástupce uchazeče vlastní osobní datovou schránku, uvede 

adresu datové schránky. 

b) Pokud zákonný zástupce uchazeče nevlastní osobní datovou schránku, 

uvede sdělení „Datovou schránku nevlastním“. 

 

7. Prospěch na ZŠ nebo střední škole (vysvědčení z pololetí 8. třídy, výroční vysvědčení 

z 8. třídy a pololetní vysvědčení z 9. třídy či z odpovídajících ročníků střední koly) – 

potvrzení školou, kterou uchazeč navštěvuje, nebo úředně ověřená kopie vysvědčení. 

 

8. Úspěchy v soutěžích je nutno doložit písemně, např. potvrzení školy, výstupní 

hodnocení, kopie diplomu. 

 

9. Telefon a e-mail zákonného zástupce uchazeče. 

 

10. Potvrzení lékaře není nutné; předkládají ho  jen u osoby zdravotně znevýhodněné 

(OZZ). 

 

11. Pokud má uchazeč pedagogicko-psychologickou poradnou přiznané speciální 

vzdělávací potřeby a chce u přijímacích zkoušek upravit podmínky, musí tuto 

skutečnost doložit potvrzením patřičného odborného pracoviště. 

 



12. Portfolio uchazeče, který dává přihlášku do ŠVP ALT, lze odevzdat společně 

s přihláškou, nejpozději do 20. 3. 2023. 
 

 

 

V Praze dne 16. ledna 2023                                                                Jitka Kmentová 

                                                                              ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 


