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Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 

 

Pořadí Datum, období Činnost 

1. průběžně Pozorně sledujte informace na webu školy. 

2. 

před podáním 

přihlášky ke studiu, 

během února 2020 

Seznamte se s informacemi o přijímacím řízení. 

3. 

před podáním 

přihlášky ke studiu, 

během února 2020 

Seznamte se s kritérii přijímacího řízení. 

4. 
nejpozději 2. 3. 2020, 

raději dříve 

Doručte do školy vyplněnou přihlášku ke vzdělávání 

s případnými přílohami. Doporučujeme přinést přihlášku 

osobně – ve škole rovnou zkontrolujeme. 

Přihláška musí být vytištěna oboustranně na jednom listu. 

5. 
cca 14 dní před 

přijímací zkouškou 

Obdržíte pozvánku (poštou a emailem) k přijímací zkoušce, 

kterou pečlivě pročtěte a opište si z ní registrační číslo. 

Termín zkoušky je 9. června. S sebou bude mít uchazeč(ka) 

povolené pomůcky, doklad totožnosti (občanský průkaz, 

cestovní pas, průkazku MHD s fotografií, popř. vlastní 

fotografii, na jejíž zadní straně bude jméno a příjmení 

potvrzené razítkem kmenové školy). Uchazeči, kteří 

nekonají zkoušku na naší škole (měli nás v přihlášce na 2. 

termín) dostanou ve stejném čase oznámení o přidělení 

registračního čísla. 

6. 16. 6. 2020 
Uchazeč(ka) najde své registrační číslo na výsledkové 

listině zveřejněné na stránkách školy nebo na budově školy. 

7.A – 

BYL(A) 

JSEM 

PŘIJAT(A) 

ve lhůtě od 16. 6. 

do 23. 6. 2020 

Uchazeč(ka) chce nastoupit: Doručíte do školy co nejdříve 

zápisový lístek. Ze školy si odnesete rozhodnutí o přijetí. 

Pozor letos je lhůta pro odevzdání zápisového lístku 

zkrácená na 5 pracovních dnů. 
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Uchazeč(ka) nechce nastoupit: Upozorníte naše 

gymnázium, že chcete nastoupit na jinou školu, abyste 

pomohli těm, kteří se umístili pod Vámi. 

 

 

7.B – 

NEBYL(A) 

JSEM 

PŘIJAT(A) 

Ve středu 17. 6. 2020 

od  8 do 17 hodin 

Ve škole si vyzvedne zákonný zástupce uchazeče rozhodnutí 

o nepřijetí a v případě trvajícího zájmu o studium na našem 

gymnáziu podá (ve lhůtě tří pracovních dnů) žádost o vydání 

nového rozhodnutí. Je lepší vyzvednout si rozhodnutí ve 

škole osobně, než čekat na dodání poštou. 

Doporučujeme, aby odvolání podal zákonný zástupce, který 

podával přihlášku ke studiu.  

od 23. 6. 2020 

Po podání žádosti o nové rozhodnutí vyčkáte do 23. 6. 2020 

(lhůta pro odevzdání zápisového lístku), kdy škola bude mít 

přehled o tom, kdo z přijatých uchazečů ke studiu 

nenastoupil. Pokud budete mezi těmi, kteří budou moci být 

ke studiu přijati, budou Vaši zákonní zástupci kontaktováni 

z telefonního čísla 270007507 (které jste si pečlivě uložili 

do telefonu) s radostnou zprávou. 

po telefonátu z čísla 

270007507 

Přijde zákonný zástupce do školy pro rozhodnutí, kterým se 

ruší rozhodnutí o nepřijetí a na základě kterého jste 

přijat(a) ke studiu na naše gymnázium, a odevzdá zápisový 

lístek. 

Pokud jste mezitím odevzdal(a) zápisový lístek na jinou 

školu, ale chcete nastoupit na naše gymnázium, vyzvedněte 

si v našem gymnáziu nové rozhodnutí, na základě kterého 

Vám zápisový lístek ve druhé škole vydají. Zápisový lístek 

poté co nejdříve odevzdáte na naše  gymnázium. 

8. 

od odevzdání 

zápisového lístku 

do konce prázdnin 

Těšte se na novou školu, nové spolužáky, nové zážitky. 

 


