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Organizace přijímacích zkoušek do primy 2019/2020
ZÁKLADNÍ IFORMACE
V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 bude do oboru vzdělávání 79-41-K/81
Gymnázium (osmileté studium) přijato nejvýše 30 uchazečů, kteří v roce 2019 ukončí pátý
ročník základní školy.
Součástí přijímacího řízení bude jednotná zkouška. Bodování uchazečů bude složeno
z bodů za: I. znalosti uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení základní školy, II.
výsledky jednotné přijímací zkoušky, III. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti
a zájmy uchazeče.
Talentová ani školní přijímací zkouška není stanovena.
Odkaz na: Kritéria přijímacího řízení do primy 2019/2020
PŘIHLÁŠKA, PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK
Uchazeči, resp. zákonní zástupci používají k přihlášení stanovený formulář přihlášky.
Uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce) může podat přihlášku ke studiu na dvě střední školy,
nemůže si však podat dvě přihlášky na stejný obor na jedné střední škole. Vyplněný
formulář přihlášky odevzdá na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol musí být na
obou přihláškách totožné! Obě přihlášky musí mít originální podpisy uchazeče i jeho
zákonného zástupce. Je důležité do přihlášky uvést kontakt (mobil, e-mail) na zákonného
zástupce.
Je nutné, aby přihláška byla vyplněna správně a čitelně (zejména osobní údaje, známky
a adresa zákonného zástupce). Potvrzení zdravotní způsobilosti žáka se na přihlášce ke
studiu na gymnáziu nevyžaduje. Cizinci musí dodat potvrzení k pobytu v ČR. Přihláška musí
obsahovat klasifikaci ze čtvrtého a pátého ročníku ZŠ. Kontrolu těchto údajů na přihlášce
provede základní škola.
Pokud se žák umístil v soutěžích dle Kritérií přijímacího řízení, uvede se to na přihlášce
a prokazatelně dle pravidel Kritérií přijímacího řízení doloží (např. diplom či výsledková
listina). Má-li uchazeč k dispozici posudek školského poradenského zařízení, například
z Pedagogicko-psychologické poradny, přiloží tento posudek k přihlášce. Podle tohoto
doporučení může ředitel školy upravit uchazeči podmínky v přijímacím řízení.
Přihlášku potvrzenou ředitelem/ředitelkou základní školy musí uchazeč dodat
(osobně nebo poštou) na střední školu do 1. března 2019.
Uchazeči, který podá přihlášku ke studiu na střední škole, bude zaslána písemně
pozvánka k přijímacím zkouškám.
Odkaz na: Přihláška ke studiu – prázdná
Odkaz na: Přihláška ke studiu – vzor pro vyplnění

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
Testy koná uchazeč ve škole uvedené na prvním místě v úterý 16. 4. 2019, ve škole
uvedené na druhém místě ve středu 17. 4. 2019. Lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky
se pak započítává na obě školy. Uchazeč však může podat přihlášku také jen na jednu školu.
V tom případě uvede v přihlášce pouze tuto školu.
Náhradní termín přijímací zkoušky je stanoven na pondělí 13. 5. 2019 a úterý 14. 5. 2019.
Tento náhradní termín je určen pouze pro uchazeče, který se z vážných důvodů nemohl
dostavit k přijímací zkoušce v původním termínu a svoji neúčast řádně omluví řediteli školy
do tří dnů po termínu přijímací zkoušky.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na vývěsce před budovou školy a na
webových stránkách www.gymnzidlo.cz.
ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Svůj úmysl vzdělávat se musí uchazeč po případném přijetí potvrdit doručením zápisového
lístku řediteli školy, a to do deseti pracovních dnů od zveřejnění kladného rozhodnutí.
Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy
nestává. Zápisový lístek si uchazeči musejí vyzvednout na základní škole, kterou navštěvují.
ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ
Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude možné vyzvednout proti podpisu v kanceláři školy
v určený den. Učinit tak bude moci proti podpisu pouze zákonný zástupce uchazeče,
kterému byla odeslána pozvánka a jemuž bude adresováno také rozhodnutí. Rozhodnutí
nelze v žádném případě vydat nezletilému uchazeči nebo jiné osobě. Pokud si zákonný
zástupce nevyzvedne rozhodnutí o nepřijetí v uvedený den osobně, bude mu následující den
zasláno poštou do vlastních rukou. Úložní doba v případě, že rozhodnutí nelze doručit, je
deset pracovních dnů.
Odvolací lhůta jsou tři pracovní dny od převzetí rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy
je povinen vyhovět odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat
pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání
zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů.
OSTATNÍ INFORMACE
Odkaz na: MŠMT - přijímání na střední školy a konzervatoře
Odkaz na: Cermat - jednotná přijímací zkouška 2019
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