Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
VÍCELETÁ GYMNÁZIA
Do prvního kola (12. 4. – 28. 4. 2021) se může uchazeč přihlásit až na dva obory vzdělání,
přičemž může jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) z matematiky a z českého jazyka a
literatury konat dvakrát. V prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce
v prvním pořadí, ve druhém termínu v další zvolené škole. Pořadí nehraje žádnou roli.
V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen, organizace je na řediteli
ŠŠ.
Přihláška se podává přímo střední škole, kam se uchazeč hlásí. Kritéria pro přijetí vyhlašuje
ředitel SŠ do 31. ledna 2021.
K přihlášce lze přiložit i kopie diplomů ověřené matrikou, pokud se žák úspěšně zúčastnil
nějakých soutěží (např. olympiád). Rodiče žáků mohou ke každé přihlášce přiložit také
Doporučení školského poradenského zařízení (PPP/SPC) pro úpravu podmínek přijímání ke
vzdělávání, pokud má žák platné doporučení. PPP/SPC jim je vydá na vyžádání.
Přijímací zkoušky proběhnou pro všechny maturitní obory na středních školách
v těchto termínech:
1. termín: pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií – 14. dubna 2021
2. termín: pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií – 15. dubna 2021
Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně (Cermat) a lepší výsledek z obou testů bude
zaslán oběma školám. Ty tato hodnocení zapracují do celkového hodnocení uchazeče.
Pokud se žák nebude moci dostavit ke konání testů v prvním či druhém termínu (např.
z důvodu nemoci), musí se řádně písemně omluvit řediteli SŠ nejpozději do 3 dnů před
termínem zkoušky.
Přijímací zkoušku bude konat v náhradním termínu.
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu pro všechny obory vzdělání:
1. termín – 12. května 2021
2. termín – 13. května 2021

Vyplnění přihlášek a předání přihlášek středním školám
ZŠ předá žákovi jeden předvyplněný tiskopis přihlášky s vyplněnými známkami a osobními
údaji, nebo dva podle toho, zda se hlásí na dvě gymnázia. Zadní stranu prosím nevyplňovat
(ani podpis uchazeče).
Obě přihlášky budou vyplněny stejně, budou originály, jen se doručí jinam.
Vyplněné přihlášky přinese žák výchovné poradkyni (VP) v ZŠ ke kontrole, VP zajistí podpis
ředitele a zapíše vybrané obory SŠ do databáze ZŠ. VP přihlášky vrátí žákovi, aby je žák,
nebo zákonní zástupci mohli odevzdat přímo ředitelům středních škol nejpozději

1. března 2021:
a) buď osobně – vyžádat si potvrzení, nebo
b) poštou – doporučeně.

Předání přihlášky na SŠ nezajišťuje základní škola.
Rozhodnutí o přijetí na SŠ
Výsledky přijímacího řízení zveřejní SŠ na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem
umožňujícím dálkový přístup (přijetí nebude zasláno).
Zápisový lístek
Žák je povinen přijetí potvrdit do 10 pracovních dnů od zveřejnění kladného rozhodnutí
odevzdáním zápisového lístku řediteli SŠ. Zápisový lístek pro víceletá gymnázia obdrží žáci
až po přijetí – vydá ho VP.
Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru na
SŠ, na kterou byl přijat. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě doručen, žák se vzdává práva
být na školu přijat, a proto je možné obsadit místo jiným uchazečem.
Zápisový lístek je možno vzít zpět ze SŠ pouze v případě kladného vyřízení odvolání na
jiný obor nebo školu, a to jen jednou.
Rozhodnutí o nepřijetí na SŠ
SŠ zasílá rozhodnutí o nepřijetí písemně, na poště je uloženo jen 5 pracovních dní
(nevyzvedne-li se, je považováno za doručené).
V případě nepřijetí:
• do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ
odvolání proti nepřijetí podle informací uvedených v rozhodnutí.
• zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli
přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).
• nevyjde-li odvolání (nebo jsem je nepodal), podívat se na možnosti v dalším kole na
webových stránkách krajského úřadu (www.plzensky-kraj.cz), nebo na možnosti u
další zvolené školy. O vyhlášení druhého kola (případně dalších kol) přijímacího
řízení rozhodne ředitel SŠ.
Jednotná přijímací zkouška v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je
stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č.
178/2016 Sb.

