
Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace
Komenského 273/7, 692 16 Mikulov

PŘIJÍMACÍ  ŘÍZENÍ - OBECNÉ INFORMACE
pro školní rok 2023/2024

I. kolo

maturitní obory vzdělání s kódem K, L

● Termín podání přihlášek pro 1. kolo - denní forma – do 01.03.2023 včetně řediteli školy – v listinné
podobě osobně nebo poštou.

● V přijímacím řízení je uchazeč veden pod registračním číslem, nikoli pod jménem.
● U oboru vzdělání s kódem L (gastronomie) musí být přihláška potvrzena lékařem (Závěr o zdravotní

způsobilosti ke vzdělávání)
● V 1. kole možno podat 2 přihlášky.
● Žáci ze základní školy musí mít na přihlášce vyplněny údaje o prospěchu a chování, potvrzené ZŠ
● Uchazeči, kteří se nehlásí přímo ze ZŠ, musí mít na přihlášce hodnocení o prospěchu a chování potvrzené

ZŠ za poslední 2 ročníky, nebo předloží úředně ověřené kopie těchto ročníkových vysvědčení
○ Ze zákona nelze hodnotit vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020; pokud uchazeč

předloží takové vysvědčení, bude toto hodnocení nahrazeno hodnocením za 1. pololetí ve školním
roce 2020/2021.

● Přihlášku ke studiu na střední škole obdrží uchazeč na své základní škole, nebo ji lze stáhnout ze stránek
školy www.gssmikulov.cz

● Příprava uchazečů na JPZ – viz https://prijimacky.cermat.cz/ nebo https://procvicprijimacky.cermat.cz/
● Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy

přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, je nutno doručit škole
současně s přihláškou, tedy nejpozději dne 1. března 2023. Nelze akceptovat lékařskou zprávu či posudek o
zdravotní způsobilosti!

● Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) bude zveřejněn na www.gssmikulov.cz
dne 2. května 2023 (v případě konání náhradního termínu jednotných testů do 2 pracovních dnů po
předání výsledků z Cermatu). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem
o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

● Zápisový lístek musí být odevzdán řediteli školy, který o přijetí ke vzdělávání rozhodl, do 10 pracovních
dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí; nebude-li zápisový lístek v této lhůtě odevzdán, je možné
místo obsadit jiným uchazečem.

● Rozhodnutí o nepřijetí žáka bude vydáno osobně, nebo zasláno poštou do vlastních rukou na adresu
zákonného zástupce žáka, popř. na adresu zletilého žáka, dne 2. května 2023 (v případě konání náhradního
termínu jednotných testů následující den po vyhlášení konečných výsledků přijímacího řízení).

● Zápisový lístek vydává příslušná základní škola; pokud uchazeč není žákem základní školy, zápisový lístek
vydá Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, Cejl 73, Brno.

● Nebude-li naplněn počet žáků v jednotlivých oborech vzdělání v prvním kole, mohou být vyhlášena další
kola přijímacího řízení.

V Mikulově dne 30. ledna 2023
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