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Informace pro zájemce o studium ve školním roce 

2021/2022 

Gymnázium dr. A. Hrdličky v Humpolci oznamuje, že ve školním roce 2021/2022 otevře 1 třídu 

čtyřletého gymnázia pro nejvýše 30 žáků a 1 třídu osmiletého gymnázia také pro nejvýše 30 žáků.  

Pro všechny zájemce o studium na naší škole jsme připravili stručný přehled o možnostech, jak získat 

informace o naší škole i ve složité době, kdy není možné uspořádat prezenčně hromadné akce jako 

Den otevřených dveří či příjímací zkoušky nanečisto.  Věříme, že budoucí gymnazisté a jejich rodiče 

využijí nabízenou individuální podporu! 

•  ONLINE OCHUTNÁVKA  

✓ Prosíme vás, abyste si našli čas na komplexnější prohlídku našich webových stránek 

www.gymhu.cz, kde jsou zaznamenány všechny větší akce ze života školy. Věříme, že i ze 

starších dokumentů stále vyzařuje přátelská atmosféra a partnerský přístup, který 

považujeme za naši nejcennější devízu a zároveň hlavní odlišnost od velkých škol 

obdobného typu.  

✓ Na webu české školní inspekce www. csicr.cz je zveřejněna také poslední Inspekční 

zpráva, která komplexně informuje o kvalitách naší školy a na kterou jsme hrdí.  

 

• INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVA 

✓ pro individuální přípravu doporučujeme webové stránky společnosti Cermat, která 

zajišťuje celostátní jednotné přijímací zkoušky: 

✓ prijimacky.cermat.cz 

▪ testy z minulých ročníků JPZ 

▪ průvodce řešením testů 

▪ tipy a doporučení pro uchazeče 

✓ procvicprijimacky.cermat.cz 

▪ procvičování testů / typů úloh (zadání + výsledek + vzorová řešení) 

✓ nadalku.msmt.cz 

▪ obecné informace pro žáky, rodiče i školy 

 

• ILUSTRAČNÍ TESTY 2021 NANEČISTO 

✓ Vyzkoušejte si svoje znalosti v porovnání s ostatními uchazeči, kteří se hlásí na naši školu. 

Vyplňte ilustrační test ONLINE v pohodlí domova. Kromě svých výsledků se dozvíte i své 

pořadí v rámci uchazečů daného oboru a komentář ke správnému řešení.  

NEPŘEHLÉDNĚTE! Na akci ILUSTRAČNÍ TESTY 2021 NANEČISTO se musí zájemci přihlásit 

emailem na adresu Dalik.Jiri@gymhu.cz Do emailu uveďte jméno a příjmení uchazeče, 

školu a třídu, kterou uchazeč navštěvuje. Na Vaši emailovou adresu pak zašleme odkaz 

pro přihlášení do online ilustračního testu, který proběhne v pátek 15. 1. 2021. Stejný 

test bude zveřejněn 8. 2. 2021 na webu Cermatu. 

 

• INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVY ŠKOLY  

✓ Chcete-li si prohlédnout naši školu a konzultovat své dotazy s vedením školy, domluvte si 

individuální návštěvu školy ve středu 13. 1. 2021 nebo ve středu 20. 1. 2021. Provedeme 
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Vás celou školou a podáme konkrétní informace. Tyto individuální návštěvy v malých 

skupinkách se uskuteční vždy od 15.00 do 17.00 hod. V případě zájmu ze strany rodičů 

jsme připraveni počet termínů navýšit.  

Telefonní číslo pro objednání návštěvy 731 625 221 (školní mobil), 777 089 433 (Mgr. 

Hana Havelková, ředitelka školy).  

 

• KONZULTACE PRO RODIČE PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE TEAMS 

✓ Každou únorovou středu od 15.00 do 17.00 hod. se bude konat online schůzka se zájemci 

o informace a o pomoc při vyplnění přihlášky prostřednictvím aplikace TEAMS, kterou 

používala většina žáků při distanční výuce.  

NEPŘEHLÉDNĚTE! Na konzultaci se musí zájemci přihlásit emailem na adresu 

Dalik.Jiri@gymhu.cz, protože pro přihlášení do schůzky potřebujeme znát emailovou 

adresu, na kterou Vám zašleme odkaz pro přihlášení do schůzky.  

 

• PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO UCHAZEČE V BŘEZNU 2021 

Stejně jako v uplynulých letech jsme připraveni organizovat přípravné kurzy pro uchazeče, a to 

buď prezenčně nebo online prostřednictvím aplikace TEAMS. O konkrétních možnostech Vás na 

základě epidemiologické situace budeme včas informovat na webu školy.  

          

TERMÍNY přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022  

Přihlášky ke studiu se podávají do pondělí 1. BŘEZNA 2021! 

Uchazeči o studium na SŠ v oborech zakončených maturitní zkouškou musí složit jednotnou přijímací 

zkoušku, která se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a 

písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.    

Nově může škola, která obdrží menší počet přihlášek, než je počet nabízených míst v oboru, ustoupit 

od konání přijímacích zkoušek. Toto rozhodnutí učiní škola až po 1. 3. 2021 a bude o něm uchazeče 

neprodleně informovat.   
 
Termíny jednotných testů jsou stejné pro všechny střední školy:  

 

 

 

 

 

 

V Humpolci 7. 12. 2020     Mgr. Hana Havelková, ředitelka školy 

 

Přejeme našim budoucím studentům úspěch v přijímacím řízení! 

Studium První termín Druhý termín 

Čtyřleté gymnázium 12. 4. 2021 13. 4. 2021  

Osmileté gymnázium 14. 4. 2021 15. 4. 2021  

Náhradní termín pro 
všechny obory 

12. 5. 2021  13. 5. 2021  
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