INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
do 1. ročníku osmiletého gymnázia pro školní rok 2020/2021
dokument nahrazuje „Přijímací řízení do 1. ročníku osmiletého gymnázia
pro školní rok 2020/2021 ze dne 22. 1. 2020“

Přijímací zkoušky a přijímací řízení se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro
přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, který byl
publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb. Účinnosti tento zákon nabyl dnem
publikace ve Sbírce zákonů.
K výše uvedenému zákonu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“ nebo
„MŠMT“) vydalo prováděcí právní předpis: vyhlášku č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní
zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, která upravuje detaily postupu při
organizaci i hodnocení všech uvedených zkoušek.
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 15
Termín řádní zkoušky: 9. června 2020
Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. Pokud
se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v
pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole.
Náhradní termín: 23. 6. 2020
K náhradnímu termínu může jít uchazeč, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluvil písemně řediteli
školy z řádného termínu. Za vážné důvody lze v tomto případě považovat např. nemoc, karanténní
opatření, nemožnost dostavit se na přijímací zkoušku ze zahraničí a další obtíže spojené s pandemií.

Průběh přijímací zkoušky:
Oproti běžným pravidlům podle školského zákona může uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku
pouze jednou, způsob předávání dokumentace Centrem, průběh, délka trvání a předávání
záznamových archů Centru a ostatní náležitosti s přijímací zkouškou související zůstávají zachovány.
Dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a literatury trvá
70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas). Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší, než
je běžný čas).

Kritéria přijímacího řízení – ZŮSTÁVÁJÍ BEZE ZMĚNY!
Uchazeči budou hodnoceni v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 135/2020 Sb, o zvláštních
pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce
2019/2020


Podle hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání
Bude hodnocen průměrný prospěch uchazeče na vysvědčení uvedených na přihláškách
v předmětech – český jazyk a literatura, matematika, cizí jazyk a člověk a jeho svět ( vlastivěda,
přírodověda).
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Podle výsledků hodnocení dosažených při jednotné přijímací zkoušce (JPZ)
V každém testu (z matematiky a českého jazyka) lze získat 50 bodů. Celkem je možno za JPZ
získat nejvýše 100 bodů.



Předmětové soutěže a olympiády, znalostní soutěže, které byly vyhlášeny MŠMT pro školní
roky 2018/2019 a 2019/2020

Umístění v okresním kole a krajském kole
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Při rovnosti bodů bude mít výhodnější pořadí uchazeč s lepším výsledkem testů (součet bodů).
Dojde-li opět ke shodě, bude mít výhodnější pořadí uchazeč s vyšším počtem bodů získaných
z matematiky.
V případě další shody bude mít výhodnější pořadí uchazeč, který získal více bodů dle bodového
hodnocení komplexů úloh jednotné přijímací zkoušky z matematiky (MA) a českého jazyka a
literatury (ČJL) v tomto pořadí:
1.
úlohy z MA ověřující dovednosti aplikovat vědomosti při řešení nestandardních úloh a
problémů.
2.
úlohy z ČJL ověřující porozumění textu
3.
úlohy z MA ověřující osvojení znalostí v oblasti závislostí a vztahů, osvojení dovedností
číst
a třídit informace a pracovat s daty.
4.
úlohy z ČJL ověřující znalost pravidel českého pravopisu

6)

Cizinci

Způsob hodnocení výsledků jednotné zkoušky a celkového hodnocení osob podle § 20 odst. 4
školského zákona
(1) Uchazeč, který nekoná zkoušku z českého jazyka podle § 20 odst. 4 školského zákona, nekoná
písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura v rámci jednotné zkoušky a ty součásti
školní příjímací zkoušky, které ověřují znalosti českého jazyka.
(2) Centrum zpřístupní škole také lepší výsledek bodového hodnocení jednotné zkoušky z matematiky
všech uchazečů.
(3) Ředitel školy vytváří redukované pořadí všech uchazečů na základě
a) hodnocení podle odstavce 2 zpřístupněného Centrem, koná-li se jednotná zkouška,
b) hodnocení výsledku těch součástí školní přijímací zkoušky, které neověřují znalosti českého jazyka,
koná-li se školní přijímací zkouška, a
c) dalších kritérií přijímacího řízení stanovených podle § 60d odst. 3 školského zákona.
Pořadí uchazečů bude zveřejněno na webových stránkách pod registračními čísly, která jim budou
přidělena.

Přijatí uchazeči a zápisový lístek
U přijatých uchazečů oznamuje ředitel školy rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu přijatých
uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.
Odevzdání zápisového lístku:
Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro
zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání v oborech vzdělání
osmiletého gymnázia je termín pro odevzdání zápisového lístku do 24. června 2020.
Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí
razítko pošty s tímto datem).
Zpětvzetí zápisového lístku je možné nad rámec stávajících případů daných školským zákonem
(školský zákon stanoví, že uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do
oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo do konzervatoří) také v případě vydání nového rozhodnutí
podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče (viz
dále).

Nepřijatí uchazeči:
Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí
odvolání.
I nadále, však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který:
1. uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale
2. nebyl přijat z kapacitních důvodů.
Podání žádosti o nové rozhodnutí
Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“).
Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné
zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo
doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení
rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty.
Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:
- existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve
stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, a
- uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být
přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.
Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků
přijímacího řízení. Tedy vydat nové rozhodnutí může až poté, kdy uběhne lhůta pro podání žádosti o
nové rozhodnutí všem uchazečům a teprve po shromáždění všech došlých žádostí může rozhodnout
(je nutné počkat i na žádosti, které byly podány poslední den lhůty na poště). Při rozhodování
upřednostní ředitel školy vždy ty uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí.
Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek,
jej takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč zápisový lístek poté
uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí.
Zákon č. 135/2020 Sb. v kombinaci se školským zákonem, na který odkazuje, stanoví lhůtu pro
odevzdání zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí na 10 pracovních dní od
oznámení nového rozhodnutí.
Nemůže-li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.
V Chebu dne 15. 5. 2020
Ředitelka školy
Ing. Lenka Malkovská

