Přijímací řízení na víceletá gymnázia ve školním roce 2020/2021 krok za krokem:
Pro žáky platí možnost podat 2 přihlášky k víceletému studiu v rámci prvního kola přijímacího řízení na 2 gymnázia (případně na
dva obory vzdělání na jednom gymnáziu).
Přihláška se vyplňuje na nově stanoveném tiskopisu přihlášky, pro denní formu vzdělávání (růžový podtisk) - v případě tisku může
být přihláška černobílá.
Přihlášky tiskne škola s údaji o žákovi a zákonném zástupci a s vyplněnými známkami, ale bez údajů o SŠ, ty si vyplní žák sám.
Přihlášky žák dostane s pololetním vysvědčením. Je třeba nahlásit TU nebo VP zájem o přihlášky.
Pořadí škol - oborů musí být na obou přihláškách totožné – jedná se o stejnopisy!
Žáci se SVP:
•
na přihlášku se uvádí stupeň podpůrného opatření (2. - 5. stupeň PO)
•
k přihlášce je třeba přidat Doporučení k úpravě přijímací zkoušky, které vydá ŠPZ na základě žádosti zákonného zástupce
•
ke každé přihlášce musí být 1 Doporučení.

V letošním školním roce proběhnou jednotné přijímací zkoušky.
Procvičování a přijímačky nanečisto najdete zde: https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/
Testové úlohy z loňských ročníků naleznete zde: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani
Gymnázia většinou nabízela přípravné kurzy, momentálně tuto informaci nemáme. Bude dobré sledovat webové stránky vybraných
gymnázií.
Jednotných testů se uchazeč účastní v prvním termínu na první škole a v druhém termínu na druhé škole v pořadí uvedeném
na přihlášce. Uchazeč bude k jednotné přijímací zkoušce pozván dopisem nebo mailem.
Lepší výsledek jednotných testů obdrží obě školy, na které se uchazeč hlásil. Jednotné testy jsou jedním z kritérií přijímacího řízení.
SŠ jim v přijímacím řízení přikládají váhu minimálně 60 %.
Bližší informace k jednotným testům najdete na https://prijimacky.cermat.cz/
•

1. 3. 2021 je nejzazší termín pro odevzdání všech přihlášek na příslušnou SŠ. Přihlášky tiskne škola, ale na SŠ si ji žák
odevzdává sám, po doplnění SŠ a učebního oboru. Příslušná střední škola pak pošle pozvánku k jednotné přijímací zkoušce.
Některé obory vyžadují na přihlášce potvrzení lékaře.

•

Jednotná přijímací zkouška 2021 je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového
studia a pro sportovní gymnázia. Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné
zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura (60 minut) a matematika a její aplikace (70
minut). Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy),
přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude
zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci
dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy do 3 dnů po termínu stanoveném pro
zkoušku moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním. Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na
celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení. Gymnázia se sportovní přípravou musí stanovit podíl jednotné zkoušky
na celkovém hodnocení uchazeče na minimálně 40 %.

•

Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup
a) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení a
b) kritéria přijímacího řízení.
Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Registrační číslo je přiděleno uchazeči ve škole nejpozději v den
přijímací zkoušky.

•

Po rozhodnutí o přijetí dostane žák proti podpisu také Zápisový lístek. Zápisový lístek je evidován pod evidenčním číslem
pro jednotlivé uchazeče, kterým je vydán v souladu s § 60 školského zákona. Škola nebo krajský úřad zápisový lístek s údaji
identifikujícími uchazeče vydává uchazeči nebo zákonnému zástupci uchazeče na základě ověření jeho totožnosti. V případě
ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává škola na základě písemné žádosti bez zbytečného odkladu náhradní zápisový
lístek. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení uchazeče nebo zákonného zástupce
nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení
zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče.

•

Zápisový lístek odevzdá žák na příslušnou SŠ do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021
Termín

Aktivita

do 1. března 2021

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.

14. 4. 2021

1. řádný termín pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

15. 4. 2021

2. řádný termín pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

12. 5. 2021

1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

13. 5. 2021

2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

Užitečné odkazy na webové stránky:
•

http://www.22zsplzen.cz/skolni-poradenske-pracoviste/vychovny-poradce/

•

https://prijimacky.cermat.cz/

•

www.atlasskolstvi.cz

•

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Odvolání proti nepřijetí na SŠ
Odvolání je třeba podat písemně řediteli střední školy, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Výchovný poradce pro volbu povolání
Mgr. Jitka Vítová
tel: 378 028 752
mail: vitovaji@zs22.plzen-edu.cz

