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Ve Strakonicích dne 20. května 2020   č. j. GYMSTR 00124 / 2020 
 

 

Věc: Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky  

 
 

V souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci 

přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, a vyhláškou č. 232/2020Sb., 

o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020,  je 

tímto zván Váš syn 
 

Jana Nováková,  narozený 14. července 2009, 
 

čtvrtek 4. června 2020 ke školní přijímací zkoušce a na úterý 9. června 2020 k jednotné 

přijímací zkoušce do prvního ročníku osmiletého gymnázia, obor  79-41-K/81 Gymnázium.  
 

V uvedené dny se dostavte v 8:15 hodin do budovy Gymnázia, Strakonice, Máchova 174. 
 

Školní přijímací zkouška se skládá z testu z anglického jazyka (viz kritéria přijímacího řízení: 

pomocné kritérium). Délka testu je 30 minut. 

 

Jednotná přijímací zkouška se skládá z testu z matematiky a českého jazyka.  
 

Harmonogram přijímací zkoušky: 

 8:30 - 10:15 h. test z matematiky (85 minut) 

 10:55  -  12:25 h. test z českého jazyka (70 minut) 

 

Cermat uvolní výsledky jednotné přijímací zkoušky školám do úterý 16. 6. 2020. Celkový 

výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn nejpozději 17. 6. 2020. Rozhodnutí o přijetí se 

nezasílá. Zákonný zástupce si ho může po zveřejnění výsledků vyzvednout osobně 

v sekretariátu školy a současně lze odevzdat Zápisový lístek. Rozhodnutí o nepřijetí si 

může zákonný zástupce vyzvednout osobně v sekretariátu školy ve středu 17. 6. 2020 do 

16 hodin a současně lze požádat o nové rozhodnutí. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí 

budou zaslána poštou.   

   

Zápisový lístek stvrzující zájem nastoupit ke studiu je nutno odevzdat do 5 pracovních 

dnů ode dne zveřejnění výsledků. 

 

 

 

Ochrana zdraví v průběhu přijímacích zkoušek 
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Žáci z rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas uvedený 

v pozvánce či oznámení. 

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

Žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení (viz příloha). 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 

COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní 

infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 

Pro všechny osoby nacházející se před školou i ve společných prostorách školy platí 

povinnost zakrytí úst a nosu. 

Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky. 

 

Poučení 

Dle § 60c, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, uchazeč, který se pro vážné důvody 

k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů 

omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu. 

Podle § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, mají účastníci a jejich zástupci právo 

nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci (§ 73). 

 

Poučení uchazeče o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí 

Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání. 

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních 

důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí. 

Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, 

maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli 

školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve 

střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí 

o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty 

svěřena držiteli poštovní licence. 

Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví 

žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí. 

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového 

rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na 

škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup 

do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání 

zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení 

(doručení) nového rozhodnutí uchazeči. 

 

 

Všem uchazečům přeji úspěch u zkoušek! 

 

 

Mgr. Miroslav Hlava v. r. 

ředitel Gymnázia Strakonice 
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