Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň, IČ 608 16 945
Podrobnosti organizace přijímacího řízení v roce 2021
Červeně jsou doplněna specifika související s epidemií koronaviru SARS CoV-2.
Otevírané obory, předpokládané počty přijímaných uchazečů
a rozhodnutí o konání přijímací zkoušky
Na základě následujících právních norem:
• zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění
• vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
• vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se SVP
• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
• Vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s
mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2: https://www.msmt.cz/file/52813/
stanovuje ředitelka školy Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 podrobnosti organizace přijímacího řízení
takto:
1. Vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání v oboru 79-41-K/41
Gymnázium (čtyřleté studium) a stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů 30
2. Vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání v oboru 79-41-K/81
Gymnázium (osmileté studium) a stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů 30.
Ředitelka školy dále rozhodla o jednotných kritériích pro přijetí uchazečů do oboru vzdělání 79-41-K/41
Gymnázium nebo 79-41-K/81 Gymnázium - viz kritéria pro uchazeče na https://www.gymtrebon.cz/a-3302kriteria-a-podrobnosti-prijimaciho-rizeni-2021.html
V rámci přijímacího řízení budou všichni uchazeči o vzdělávání v osmiletém i čtyřletém gymnáziu
konat jednotnou písemnou přijímací zkoušku prostřednictvím testů Centra pro zjišťování výsledků
vzdělávání (CERMAT) z českého jazyka a z matematiky.
Termíny konání přijímací zkoušky pro oba obory jsou:
ŘÁDNÝ TERMÍN:
a) obory osmiletých gymnázií: 1. termín 14. dubna 2021, 2. termín 15. dubna 2021
b) čtyřleté obory vzdělávání: 1. termín 12. dubna 2021, 2. termín 13. dubna 2021
NÁHRADNÍ TERMÍN pro všechny uvedené obory:
1. termín 12. května 2021, 2. termín 13. května 2021

Podání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení
•

Přihláška se podává ředitelce školy na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejňuje jej způsobem
umožňujícím dálkový přístup – viz https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisyprihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1
• Přihlášky (částečně vyplněné) ke studiu pro oba obory je možné stáhnout z adresy
https://www.gymtrebon.cz/a-98-tiskopis-prihlasky-ke-studiu-2021-2022.html, není třeba tisknout
barevně (pozor, přihláška má 2 strany).
• V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém
pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí
být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Součástí přihlášky zůstávají
poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, ovšem
hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být hodnoceno.
• V roce 2020 je na zadní stranu tiskopisu doplněn údaj o školním roce absolvovaného ročníku, jehož
vysvědčení je pro účely přijímacího řízení předloženo, a to pro označení nehodnoceného druhého
pololetí školního roku 2019/2020 (druhá strana tiskopisu, bod 16). Tiskopisy z předchozích let jsou
platné za podmínky doplnění všech informací, zejm. o přiložení Doporučení školského poradenského
zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání a doplnění výše uvedeného školního roku.
• Vyplněné a základní školou potvrzené přihlášky je třeba doručit přímo na naši školu nejpozději do 1.
3. 2021 (potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče od lékaře nevyžadujeme).
• Jedná-li jeden z rodičů sám vůči řediteli školy, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče (§
876 odst. 3 občanského zákoníku). V případě, že mezi zákonnými zástupci k dohodě nedojde, je třeba,
aby se rodiče obrátili na soud, neboť ten jediný může rozhodnout v případech, kdy se rodiče nejsou
schopni dohodnout ohledně významných záležitostí dítěte, kam patří i volba vzdělání (viz § 877 a násl.
občanského zákoníku).
• Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obory vzdělání bez talentové zkoušky; pořadí obou
uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy
• Pořadí škol, které uvedete na přihlášce, určuje, kde se koná jednotná zkouška v prvním a druhém
termínu. Uchazeč tak může jednotnou zkoušku konat dvakrát, pokud podá obě přihlášky do oborů
s MZ, kde se jednotná zkouška povinně koná.
• Školní přijímací zkouška se u nás nekoná, proto termín jejího konání na tiskopisu nevyplňujte.
• Celostátně stanovené termíny pro jednotnou zkoušku (testy) se v přihlášce neuvádí. Termín konání
jednotné zkoušky, na který se uchazeč hlásí, vyplývá z pořadí škol (oborů vzdělání s MZ, zaměření
podle ŠVP) zapsaných na 1. nebo 2. místě v přihlášce
• Součástí přihlášky jsou mimo jiné tyto doklady nebo jejich ověřené kopie (vysvědčení nemusí být
doloženo, je-li klasifikace na přihlášce potvrzena školou razítkem bez malého státního znaku):
a) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z
odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,
b) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud
uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,
c) vysvědčení ze 4. a 5. ročníku základní školy, pokud se uchazeč hlásí do 1. ročníku osmiletého gymnázia,
d) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy
přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,
e) doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní
docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo
f) osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o
uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně
vzdělání,
g) doklad o oprávněnosti pobytu u cizince dle § 20 odst. 3 školského zákona,

h) žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka u osob, které získaly předchozí vzdělání mimo území České
republiky,
i) případné další dokumenty požadované školou v rámci vyhlášení kritérií k přijímacímu řízení.
•

Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží všichni přihlášení uchazeči nejpozději 14 dní před jejím konáním.

Vyhodnocení výsledků 1. kola přijímacího řízení a odevzdání zápisového lístku
•

•

•
•
•

•
•
•

Na základě kritérií přijímacího řízení stanovených ředitelkou školy bude pro každý obor vzdělávání
sestaveno pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů. Pořadí uchazečů pod registračním číslem, které
jim bude přiděleno v přijímacím řízení, bude zveřejněno ve vývěsní skříňce před budovou školy a na
webových stránkách školy po uvolnění výsledků testů společností CERMAT.
Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání je provedeno zveřejněním seznamu registračních čísel
přijatých uchazečů, předpokládáme, že tak učiníme v pátek 30. dubna 2021 ráno. Rozhodnutí o přijetí
se uchazečům nezasílá, nepřijatým uchazečům (jejich zákonným zástupcům) bude odesláno rozhodnutí
o nepřijetí.
Vzhledem k systému dvou možných přihlášek na dvě různé školy nebo obory je možné, že může být ke
vzdělávání přijat i uchazeč, který se v původním pořadí umístil mezi nepřijatými uchazeči.
Zákonní zástupci uchazečů obdrží na základních školách zápisový lístek nejpozději do 15. března 2021.
Po zveřejnění seznamu registračních čísel přijatých uchazečů musí zákonní zástupci žáka úmysl žáka
nastoupit na naši školu potvrdit odevzdáním zápisového lístku ředitelce gymnázia, a to nejpozději do
10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu registračních čísel přijatých uchazečů. Pokud zápisový
lístek neodevzdají ve stanovené lhůtě, vzdává se žák práva být přijat na naši školu a na jeho místo bude
přijat další uchazeč.
Zápisový lístek lze vzít zpět jen v případě, že se zákonný zástupce uchazeče odvolal proti nepřijetí na
jiné škole, bylo mu vyhověno a on mezi tím odevzdal zápisový lístek na naší škole.
V případě doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání proti rozhodnutí ve lhůtě do 3
pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky školy OŠMT
KÚ Jihočeského kraje.
V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče
nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Škola by měla stanovit, kdy nejpozději před
vydáním rozhodnutí je možné se k podkladům pro vydání rozhodnutí vyjádřit, případně stanovit
uvedený konkrétní termín po obdržení výsledků testů či vyhodnocení školní přijímací zkoušky. V rámci
vydávaného rozhodnutí se škola vyjadřuje k námitkám včas podaným.

Další kola přijímacího řízení
K naplnění předpokládaného stavu žáků může ředitelka školy vyhlásit další kola přijímacího řízení (a to i po
zahájení školního roku).
• Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému úřadu počet volných
míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a ten tyto údaje neprodleně zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
• Při přijímacím řízení v dalších kolech se postupuje obdobně jako v 1. kole, s následujícími výjimkami:
a) uchazeč není omezen v počtu podaných přihlášek,
b) nekoná se jednotná zkouška,
c) na přihlášce uchazeč uvádí pouze jednu školu, obor vzdělání, případně odlišné zaměření školního
vzdělávacího programu,
d) ředitel školy zohlední výsledky jednotné zkoušky konané na jiné škole ve stejném školním roce
Na webových stránkách naší školy budeme průběžně informovat o počtu volných míst v obou oborech
vzdělávání i o konání dalších kol přijímacího řízení v případě, že nebude naplněn předpokládaný stav žáků.

MŠMT upozorňuje, že novelou školského zákona (§ 184a, odst. 4) byla stanovena zvláštní pravidla při
omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Pro řešení důsledků situace, kdy není možná
osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového
zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení
karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může ministerstvo s účinností od 1. 10. 2020 určit
opatřením obecné povahy mj. odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených školským
zákonem nebo prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není
možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže a odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání,
pokud by postup podle školského zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.
Podrobnější informace o přijímacím řízení
Informace jsou průběžně zveřejňovány a aktualizovány na webové stránce MŠMT:
www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore, dále na webových stránkách Centra pro
zjišťování výsledků vzdělávání: www.cermat.cz.
Informace týkající se zejm. konkrétní organizace přijímacího řízení ve škole jsou umístěny na webových
stránkách jednotlivých škol. Další informace, zejm. o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a
formách vzdělávání po uzavření 1. kola přijímacího řízení, jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých
krajských úřadů.

Mgr. Anna Kohoutová
ředitelka Gymnázia, Třeboň, Na Sadech 308

V Třeboni dne 13. ledna 2021

