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Informace ředitelky školy ke konání jednotných přijímacích zkoušek na Gymnáziu Mimoň,
Letná 263 ke dni 13. 5. 2020
(V souladu se zákonem č. 135/2020 Sb. a vyhláškou 323/2020 Sb.)
Uchazeči konají pouze jednotné přijímací zkoušky, školní zkoušku škola neorganizuje.
Na naší škole budou v níže uvedených termínech konat přijímací zkoušky pouze ti uchazeči, kteří
na své přihlášce uvedli Gymnázium Mimoň jako první v pořadí.
Termín konání a úprava časového limitu pro konání testů:
9. června 2020 – osmileté studium, test z českého jazyka a literatury 70 minut, test z matematiky 85
minut
Pozvánky
k přijímacím zkouškám budou odeslány nejpozději 25. 5. 2020, a to poštou a také na e-mailové adresy
zákonných zástupců, pokud tyto uvedli na přihlášce uchazeče. Uchazečům, kteří konají JPZ na jiné škole
(uvedené v přihlášce ke studiu na prvním místě), budou poštou zaslána evidenční čísla, pod kterými jsou
evidované jejich přihlášky na Gymnáziu Mimoň.
Kritéria přijímacího řízení
zveřejněná k 31. 1. zůstávají beze změny a jsou stále dostupné na www.gymi.cz Jedinou změnou je
zrušení institutu odvolání, proto bude ihned přijato prvních 30 uchazečů.
Úprava podmínek konání zkoušky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
zůstává v platnosti, řídí se doporučeními odborného pracoviště a poučení o jejich konkrétním uplatnění
během přijímacích zkoušek bude součástí pozvánky.
Termín odevzdání zápisového lístku
je v tomto roce dán lhůtou pět pracovních dní od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů – pro osmiletý
obor 24. 6. 2020. Zápisový lístek může zákonný zástupce uchazeče odevzdat osobně v kanceláři školy
denně od 7.15 do 16.00 hodin, též jej může zaslat poštou, razítko však musí být nejpozději výše
uvedeného data.
Nepřijetí z kapacitních důvodů
V tomto případě (a vzhledem k tomu, že někteří přijatí uchazeči pravděpodobně oznámí, že ke studiu
nenastoupí a neodevzdají zápisový lístek) může zákonný zástupce uchazeče do tří dnů od doručení
rozhodnutí o nepřijetí podat žádost o vydání nového rozhodnutí (poučení o postupu obdrží uchazeči
poštou).
Náhradní termíny pro konání jednotné přijímací zkoušky
Jsou určeny pro uchazeče, který se do tří dnů z vážných důvodů písemně omluví ředitelce školy
z řádného termínu (nemoc, karanténní opatření, …). Náhradní termín pro osmiletý obor stanovilo
ministerstvo na úterý dne 23. 6.
Bezpečnostní a hygienická pravidla
budou součástí pozvánky, uchazeči jsou povinni při vstupu do budovy odevzdat čestné prohlášení.
Vstup do budovy školy bude dle současných opatření umožněn pouze žákům, nikoliv
doprovázejícím osobám.
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