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Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021
pro obor 79-41-K/81 Gymnázium, osmileté studium – třída prima
Přihlášky:
•
•
•
•
•
•
•

Termín pro doručení přihlášek je 2. 3. 2020 – osobně nebo poštou.
Za vyplnění přihlášky, včasné podání a další náležitosti zodpovídají zákonní zástupci uchazeče,
nikoliv kmenová základní škola.
Potvrzení lékaře na přihlášce škola nevyžaduje.
K přihlášce se dokládá doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření
pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.
Je vhodné, aby přihláška obsahovala co nejvíce kontaktních údajů (mobilní telefony a e-mailová
spojení na zákonné zástupce i uchazeče). Nově se na přihlášce uvádí datová schránka zákonného
zástupce.
Na přihlášce se uvádějí údaje o úspěšných umístěních v soutěžích od 1. do 5. ročníku potvrzené
základní školou, nebo doložené kopie diplomu či certifikátu. Lze doplnit i dodatečně do termínu
konání zkoušek, nejpozději do 17. 4. 2020 do 12.00 hodin.
Platný tiskopis přihlášky ke studiu je ke stažení na http://www.gymi.cz/studium/prijimaci-rizeni
či na webu www.edulk.cz.

Zápisový lístek:
•

•

•

Podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, svůj úmysl
vzdělávat se na dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče
odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí, do 10 pracovních dnů ode
dne oznámení rozhodnutí (na zveřejněném seznamu přijatých uchazečů bude datum zveřejnění a
datum, do kdy lze odevzdat zápisový lístek); lze tak učinit i poštou, rozhoduje datum podání na
poštovní úřad.
V případě nedodržení tohoto termínu uchazeč nebude ke studiu přijat.
Podle § 60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zápisový lístek
může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek
na škole, kde byl přijat na odvolání; pro zpětvzetí zápisového lístku musí uchazeč nebo zákonný
zástupce nezletilého uchazeče předložit rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.
Pokud se uchazeč rozhodne po přijetí nenastoupit, je velmi vhodné tuto skutečnost prokazatelně
sdělil ředitelce školy (písemné oznámení, e-mail). Na takto uvolněná místa mohou být poté na
základě podaného odvolání přijati další uchazeči v pořadí dle výsledkové listiny.

Pozvánka k přijímacímu řízení:
•
•

uchazeč obdrží pozvánku k přijímacím zkouškám nejpozději 14 dnů před termínem zkoušky,
pozvánka bude obsahovat informace o přijímacím řízení, o místu a čase konání jednotné přijímací
zkoušky, obsahu zkoušky, označení oboru vzdělání, do kterého bude zkouška konána, formě
zkoušky a seznam povolených pomůcek pro její konání, registrační číslo uchazeče, pod kterým
bude konat jednotnou přijímací zkoušku a pod kterým bude zveřejněno i jeho pořadí v přijímacím
řízení.
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Termíny prvního kola přijímacího řízení:
•
•

řádné termíny: čtvrtek 16. 4. 2020 a pátek 17. 4. 2020, předpokládaný čas zahájení zkoušek v 8.30
hod. (bude upřesněn CZVV)
náhradní termíny: pro první termín prvního kola - 13. 5. 2020 a pro druhý termín prvního kola 14. 5. 2020

Další kola přijímacího řízení:
Budou vypsána pouze v případě, že v prvním kole bude přijato méně než 30 žáků. Výsledky z testů
z prvního kola jsou přenositelné do dalších kol přijímacího řízení.

Výsledky přijímacího řízení
•
•
•
•

CZVV zveřejní výsledky testů nejpozději 28. 4. 2020.
Celkové výsledky přijímacího řízení (seznam přijatých a nepřijatých uchazečů) ředitelka školy
zveřejní nejpozději do dvou dnů, tj. do 30. 4. 2019, na webových stránkách školy www.gymi.cz.
Rozhodnutí, kterým se vyhoví žádosti o přijetí ke vzdělávání, bude oznámeno zveřejněním
seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení na webových
stránkách školy www.gymi.cz a též na hlavního vchodu do školy.
V souladu s § 60 odst. 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, písemné rozhodnutí
ředitelky školy o výsledku obdrží pouze nepřijatí uchazeči, respektive jejich zákonní zástupci.
Toto rozhodnutí bude v zákonné lhůtě odesláno nebo bude předáno osobně v kanceláři školy
zákonnému zástupci nezletilého uchazeče. Ti mohou podle § 60 odst. 19 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, do tří pracovních dnů od doručení či osobního převzetí tohoto
rozhodnutí podat odvolání, a to řediteli školy kde žák konal přijímací zkoušky. Náležitosti
odvolání jsou k dispozici na www.gymi.cz.

Podrobné informace k jednotné přijímací zkoušce jsou uvedeny na https://prijimacky.cermat.cz/.
podepsal
Mgr. Ivana Digitálně
Mgr. Ivana Netušilová
2020.01.13
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