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Organizace přijímacích zkoušek na Gymnáziu Židlochovice do primy 2018/2019
Do primy pro školní rok 2018/2019 bude na Gymnáziu Ţidlochovice přijato 30 žáků, kteří v roce
2018 ukončí pátý ročník základní školy.
Obor studia je „Gymnázium“. Kód oboru je „79-41-K/81“.
Přijímací řízení na Gymnáziu Ţidlochovice bude sloţeno zejména z bodů z jednotné přijímací
zkoušky, dále pak z bodů za prospěch ve 4. a 5. ročníku ZŠ a výsledků v soutěţích pořádaných
MŠMT, předmětové soutěţe kat.A (viz Kritéria přijímacího řízení 2018).
Talentová ani školní přijímací zkouška není stanovena.
Uchazeči, resp. zákonní zástupci pouţívají k přihlášení formulář přihlášky stanovený
ministerstvem školství. Přihlášku ke studiu si mohou uchazeči vyzvednout v kanceláři Gymnázia
Ţidlochovice. Je moţné ji vytisknout i z webových stránek školy.
Uchazeč můţe podat přihlášku ke studiu na dvě střední školy. 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. Testy koná uchazeč
ve škole uvedené na prvním místě v pátek 13. 4. 2018, ve škole uvedené na druhém místě v úterý
17. 4. 2018. Přihlášení uchazeči dostanou nejpozději do konce dubna 2017 pozvánku od ředitelů obou
škol s podrobnějšími informacemi. Lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky se pak započítává na
obě školy. Uchazeč však můţe podat přihlášku také jen na jednu školu. V tom případě uvede
v přihlášce pouze tuto školu.
Je nutné, aby přihláška byla vyplněna správně a čitelně (zejména osobní údaje, známky a adresa
zákonného zástupce). Potvrzení zdravotní způsobilosti ţáka se na přihlášce ke studiu na gymnáziu
nevyţaduje. Přihláška musí obsahovat klasifikaci ze čtvrtého a pátého ročníku ZŠ. Kontrolu těchto
údajů na přihlášce provede základní škola. Pokud se ţák umístil do třetího místa v okresním, krajském
nebo celostátním kole soutěţí MŠMT (předmětové soutěţe kat. A) za 4. a 5. ročník, uvedete to na
přihlášce a prokazatelně doloţí (např. výsledková listina nebo diplom). Přihlášku potvrzenou
ředitelem základní školy musí uchazeč dodat (osobně nebo poštou) na střední školu do 1. března
2018.

Má-li uchazeč k dispozici posudek školského poradenského zařízení, například z Pedagogickopsychologické poradny, přiloţí tento posudek k přihlášce. Podle doporučení školského poradenského
zařízení můţe ředitel školy upravit uchazeči podmínky v přijímacím řízení.
Náhradní termín přijímací zkoušky je stanoven na čtvrtek 10. 5. 2018 (první řádný termín) a pátek
11. 5. 2018 (druhý řádný termín). Tento náhradní termín je určen pouze pro uchazeče, který se
z váţných 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 nejpozději 29. 4. 2018 v areálu gymnázia na
veřejně přístupném místě (vývěska před školou) a na www.gymnzidlo.cz. Kaţdý uchazeč bude mít pro
tento účel přiděleno registrační číslo.
Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude moţné vyzvednout proti podpisu v kanceláři školy od středy
2. 5. 2018. Učinit tak bude moci proti podpisu pouze zákonný zástupce uchazeče, kterému byla
odeslána pozvánka a jemuţ bude adresováno také rozhodnutí. Nevyzvednutá rozhodnutí o přijetí
nebudou zasílána poštou. Zveřejněním výsledků přijímacího řízení se povaţují rozhodnutí o přijetí za
doručená.
Svůj úmysl vzdělávat se musí uchazeč po případném přijetí potvrdit doručením zápisového
lístku, a to do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků. Pokud lhůta marně uplyne, zanikají
účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává. Zápisový lístek si musí ţáci vyzvednout do
1. března 2017 u ředitelů základních škol. Základní školy jsou povinny si obstarat dostatečné mnoţství
zápisových lístků. Zápisový lístek můţe uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce
uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.
Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude moţné vyzvednout proti podpisu v kanceláři školy
ve čtvrtek 3. 5. 2018 od 7.00 do 16.00 hodin. Učinit tak bude moci proti podpisu pouze zákonný
zástupce uchazeče, kterému byla odeslána pozvánka a jemuţ bude adresováno také rozhodnutí.
Rozhodnutí nelze v ţádném případě vydat nezletilému uchazeči nebo jiné osobě. Pokud si zákonný
zástupce nevyzvedne rozhodnutí o nepřijetí v uvedený den osobně, bude mu v pátek 4. 5. 2018
zasláno poštou do vlastních rukou. Úloţní doba v případě, ţe rozhodnutí nelze doručit, je pět
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, ţe se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků
úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodrţení pořadí uchazečů.

4. 12. 2017

RNDr. Jiří Kubeš
ředitel gymnázia

