GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174

Vážený pán
Karel Novák
Jeronýmova 4
386 01 Strakonice

Reg. kód žáka: ASDFGH
Ve Strakonicích dne 14. dubna 2021

č. j. GYMSTR 00172 / 2021

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, je tímto zván Váš syn

Jan Novák,

narozený 31. března 2010,

dne 5. května 2021/6. května 2021 k přijímací zkoušce do prvního ročníku (primy)
osmiletého gymnázia, obor 79-41-K/81 Gymnázium.
V uvedený den se dostavte v 8:15 hodin do budovy Gymnázia, Strakonice, Máchova 174.
Písemná přijímací zkouška se skládá z testu z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka.
Harmonogram přijímací zkoušky:
8:30 - 10:15 h.
test z matematiky
11:10 - 12:35 h.
test z českého jazyka
13:00 - 13:35 h.
test z anglického jazyka
Uchazečům s doporučením školského poradenského zařízení bude upraven čas dle doporučení.
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Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je podmínkou pro umožnění účasti
žáka na zkouškách:
˗ doložení negativního výsledku testu na COVID-19 ne staršího než 7 dní
˗ žádné příznaky onemocnění COVID-19.
Testování má povinnost umožnit ZŠ, v níž se uchazeči vzdělávají (i v případě distanční výuky)
– ZŠ vystaví „Potvrzení o provedení testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 pro účely
přijímacího řízení“.
Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:
a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19,
uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
a) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7
dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného
mimořádného opatření k provádění testů,
b) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění
COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první
dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně
14 dnů.
Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby.

Cermat uvolní výsledky přijímacích zkoušek školám ve středu 19. 5. 2021. Celkový výsledek
přijímacího řízení bude zveřejněn do 2 pracovních dnů. Rozhodnutí o přijetí si může
zákonný zástupce po zveřejnění výsledků vyzvednout osobně v sekretariátu školy a
současně lze odevzdat Zápisový lístek. Rozhodnutí o nepřijetí si může zákonný zástupce
vyzvednout osobně následující pracovní den po zveřejnění výsledků přijímacího řízení do
16 hodin v sekretariátu školy a současně lze podat odvolání. Nevyzvednutá rozhodnutí o
nepřijetí budou zaslána poštou.
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).

Zápisový lístek stvrzující zájem nastoupit ke studiu je nutno odevzdat do 10 pracovních
dnů ode dne zveřejnění výsledků.
Všem uchazečům přeji úspěch u zkoušek!
Mgr. Miroslav Hlava v. r.
ředitel Gymnázia Strakonice
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