Přijímací řízení
na víceletá gymnázia (+ konzervatoře)
Přijímací zkoušky se konají:
14. /středa/ a 15. dubna /čtvrtek/ 2021
Náhradní termíny: 12. a 13. květen 2021

Přijímací řízení se skládá:
1. Z písemného testu z českého jazyka a literatury,
který trvá 60 minut.
2. Z písemného testu z matematiky, který trvá 70
minut.
Uchazečům se do výsledků přijímacího řízení bude
zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého
termínu příslušného testu.
!!! Pozor na termíny talentových zkoušek na osmileté konzervatoře a na jiné
umělecké školy navazující na 1. stupeň ZŠ!!
U těchto škol se termín talentových zkoušek uskuteční v rozmezí 15. – 31. 1.
2021.
Na základě přihlášky uchazeč (resp. zákonný zástupce) obdrží pozvánku k
přijímacímu řízení na konkrétní termín v tomto časovém rozmezí.

Přihláška – tiskopis – její vyplnění a doručení
Uchazeči mohou v přijímacím řízení podat dvě totožné přihlášky na
dvě gymnázia – přihlášku vyplní škola (výchovný poradce) ve spolupráci
se žákem/žákyní a jeho/jejími rodiči. Přihláška je doručena poštou
nebo osobně cca do 26. února/pátek/ 2021 na příslušné gymnázium.
Přihláška musí být fyzicky na příslušné škole 1. března 2021/pondělí/.
Přihlášky budou dětem předávány během prvních čtrnácti dnů v únoru
2021.
!!! Zde opět pozor na termíny u přihlášek na školy s talentovými zkouškami –
tyto přihlášky je nutné vyplnit během měsíce listopadu 2020 a doručit je na
příslušnou školu do 30. 11. 2020.

Pro nadané žáky a pro žáky s SVP /2.-5.stupeň/
Součástí přihlášky jsou také doklady související s kritérii
přijímacího řízení stanovenými ředitelem střední školy, např. diplomy
ze soutěží, ale též doporučení školského poradenského zařízení
(Pedagogicko –psychologické poradny), které je podkladem k
uzpůsobení podmínek přijímacích zkoušek pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami.

Výsledky přijímacího řízení
Po 23. dubnu 2021 ředitelé škol zveřejní seznam uchazečů
pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u
každého uchazeče. Seznam se zveřejní na webových stránkách
příslušné školy.
Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy rozhodnutí o
nepřijetí. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí
ke vzdělávání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne
doručení rozhodnutí.

Zápisový lístek
Přijetí na víceleté gymnázium jeho zákonní zástupci potvrdí
zápisovým lístkem do 5 pracovních dnů od seznámení se s
přijetím.
Lhůta pro odevzdání zápisového lístku začíná běžet dnem
následujícím po dni vyvěšení seznamu přijatých a nepřijatých
uchazečů.
Zápisový lístek obdrží zákonní zástupci žáků na základní
škole – přelom březen/duben 2021.
Zápisový lístek pro žáky přijaté na školy s talentovou zkouškou
bude vydán dle potřeby na základě vyhlášení o přijetí (v tomto
případě je nutné doručit zápisový lístek do 10 dnů od seznámení se
s přijetím.)

Pomoc pro děti a jejich rodiče
při výběru školy a při přijímacím řízení
Informace k přijímacímu řízení jsou průběžně zveřejňovány na
Školském portálu (MŠMT (www.msmt.cz) a Cermatu (www.cermat.cz).
O potřebné informace můžete požádat Školní poradenské pracoviště
naší školy ( Mgr. Hana Jelínková a Mgr. Milena Rulcová)
Další pomocné informační portály k výběru gymnázií a k příjímacím
zkouškám a podmínkám:
www.atlasskolstvi.cz
www.msmt.cz
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testovazadani-v-pdf
https://scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/zdarma/index.asp

