Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2020-21
na víceletá gymnázia
1) V prvním kole přijímacího řízení si může žák 5. a 7. ročníku podat přihlášku nejvýše
na dvě víceletá gymnázia. Tiskopisy přihlášek dostávají žáci 5. a 7. ročníku na žádost
rodičů zároveň s pololetním vysvědčením.
2) Vyplněné tiskopisy přihlášek je třeba předat pí uč. Křemenové ke kontrole a potvrzení
nejdéle do pondělí 22.2. 2021. Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné.
Lékařské potvrzení většina gymnázií nevyžaduje, ale je třeba si to ověřit.
Potvrzené přihlášky budou spolu s evidovaným zápisovým lístkem vráceny dětem,
rodiče stvrdí jejich přijetí podpisem na předávacím lístku.
Forma předání přihlášek bude upřesněna podle aktuální epidemiologické situace.
3) Potvrzené tiskopisy přihlášek podává zákonný zástupce žáka řediteli příslušného
gymnázia do 1.3. 2021 (doporučeně poštou, osobně proti potvrzení).
4) Povinné jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky se konají
ve středu 14.4. a ve čtvrtek 15.4. 2021.
Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně (Centrum pro zjišťování výsledků
vzdělávání – dále jen Centrum) a zaslány bezplatně středním školám. Ty pak
výsledek jednotné zkoušky zapracují do celkového hodnocení splnění kritérií
přijímacího řízení podílem nejméně 60%. Uchazečům se do celkového hodnocení
započítává lepší výsledek z jednotných testů.
V rámci přijímacího řízení může ředitel střední školy stanovit také konání školní
přijímací zkoušky (ve dvou termínech). Školní přijímací zkoušky se mohou konat na
maturitní obory v období od 12. do 28.4. 2021.
Tato kritéria přijímacího řízení zveřejní ředitel střední školy obvyklým způsobem do
31.1. 2021.
5) Výsledky přijímacího řízení u přijatých uchazečů se vyhlašují zveřejněním seznamu
přijatých uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče
Centrem nebo do 2 pracovních dnů po konání školní přijímací zkoušky.
Nepřijatým uchazečům se výsledek přijímacího řízení oznamuje zasláním rozhodnutí
o nepřijetí písemně.
6) Přijatý uchazeč potvrzuje zájem o přijetí předáním zápisového lístku na příslušné
gymnázium do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí.
Vzít zpět zápisový lístek nyní školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy
žák bere zápisový lístek zpět pro uplatnění na druhé škole, kde bylo úspěšné jeho
odvolání.
Další informace mohu poskytnout telefonicky na čísle 286 028 241 (sborovna) nebo 286
028 249 (kabinet), elektronickou poštou na adrese ikremenova@volny.cz nebo po dohodě
osobně.
Děkuji za spolupráci a přeji úspěšný start do středoškolského studia.
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