Přijímací řízení
obor Gymnázium se sportovní přípravou 79 – 42 –
(informace pro zákonné zástupce a uchazeče o studium)

K/41

SHRNUTÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH TERMÍNŮ:
✓ Do 31. října zveřejněna kritéria přijímacího řízení (talentové zkoušky a v případě
jejich úspěšného složení následují písemné testy z ČJ a M)
✓ 1. listopadu, 14.00 – 17.00: Den otevřených dveří
✓ Do 30. listopadu možnost podat přihlášku. Uchazeč musí absolvovat před
podáním přihlášky ke vzdělávání vstupní lékařskou prohlídku, více níže text
červeně.
✓ Talentové zkoušky: 14. 1. 2019 nebo 15. 1. 2019, při jejich úspěšném složení
uchazeč pokračuje v přij. řízení (přijímací testy z Čj a M v termínu 12. nebo 15.
4. 2019)
1. Povinnosti zákonných zástupců žáků

krok Povinnost
1.
Zákonný zástupce žáka se seznámí
s podmínkami pro první kolo
přijímacího řízení do střední školy
(ředitel střední školy je povinen
informovat o tom na veřejně
přístupném místě ve škole a současně
na webových stránkách školy)
www.gymceska.cz

poznámka
- obsah a forma přijímacích
zkoušek:

termín
do 31. října

a) talentové zkoušky
b) písemné testy z ČJ, M od
společnosti CERMAT
- kritéria pro přijímací
řízení: zveřejněna do
31. října

2.

Zákonný zástupce žáka si vyzvedne
potřebné dokumenty pro přijímací
řízení od ředitele základní školy

3.

Zákonný zástupce žáka zašle (nebo
doručí osobně) přihlášku do střední
školy: (osobní doručení: Po – Pá:
8.00 – 15.00, Česká 64, Č. Budějovice,

- předpokládaný počet
přijímaných uchazečů: 30
- přihláška ke vzdělávání ve
střední škole,
- zápisový lístek

po 31. říjnu

Adresa pro doručení poštou: do 30.
listopadu do
Gymnázium, Česká 64
15 hodin
370 21 České Budějovice
osobně nebo

1. patro vlevo, sekretariát, č. dveří 101)

4.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:
Kmenové sporty gymnázia:
atletika, volejbal, kanoistika, tenis,
fotbal, plavání, moderní gymnastika.
Uchazeč si zvolí jeden konkrétní
kmenový sport. Ten bude náplní
talentové zkoušky přijímacího řízení.
Průběh:
Žák vykoná nejprve talentovou
zkoušku. Pokud uchazeč vykoná
talentovou zkoušku úspěšně,
pokračuje v přijímacím řízení.
Druhou částí přijímacího řízení jsou
písemné přijímací zkoušky
z předmětů ČJ, M.

5.

6.

Zákonný zástupce se seznámí
s rozhodnutím o výsledku přijímacího
řízení
Svůj úmysl, aby se žák stal žákem
příslušného oboru vzdělávání na dané
střední škole, potvrdí odevzdáním
zápisového lístku střední škole.

poštou
Předpokladem pro
nejpozději
přijetí uchazeče musí být s otiskem
splnění podmínek
razítka 30. 11.
zdravotní způsobilosti.,
tzn. uchazeč musí
absolvovat před
podáním přihlášky ke
vzdělávání vstupní
lékařskou prohlídku.
Její podmínky vymezuje
vyhláška 391/2013 o
zdravotní způsobilosti
k tělesné výchově a
sportu, § 4.
- pozvánku k talentové
Talentová
zkoušce zašle ředitel
zkouška:
střední školy 14 dní před
14. 1. 2019
jejím termínem
15. 1. 2019

Po vyhodnocení výsledků
talentové zkoušky zašle
ředitel školy uchazeči
nebo zákonnému zástupci
nezletilého uchazeče
sdělení o výsledku
talentové zkoušky, a to
nejpozději do 20. ledna.
Pokud uchazeč vykoná
talentovou zkoušku
úspěšně, pokračuje v
přijímacím řízení.

- zápisový lístek se musí
odevzdat do 10
pracovních dnů od
oznámení rozhodnutí.
- zápisový lístek může
uchazeč uplatnit jen
jednou; to neplatí v
případě, že uchazeč chce
uplatnit zápisový lístek na
škole, kde byl přijat na
základě odvolání.

VYBRANÁ USTANOVENÍ K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ DO GYMNÁZIA SE
SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU V PRVNÍM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Zdroj: www.msmt.cz, výběr

Při přijímání uchazečů do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou (dále jen
„obor GSP“) se od školního roku 2016/2017 koná v rámci prvního kola přijímacího
řízení nově jednotná zkouška podle § 62 odst. 4 školského zákona ... * MŠMT Čj.: 23 240/2016-2 - 7. září 2016 *
Při přijímání uchazečů do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou (dále jen „obor
GSP“) se od školního roku 2016/2017 koná v rámci prvního kola přijímacího řízení nově
jednotná zkouška podle § 62 odst. 4 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., ve znění
zákona č. 178/2016 Sb.) ve stejných termínech, jako je tomu u ostatních oborů středního
vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky (dále jen „obor s MZ“).Jde přitom o
obor GSP s talentovou zkouškou čtyřletý, šestiletý i osmiletý (79-42-K/41, 79-42-K/61 a 7942-K/81).
Zároveň platí, že se při přijímacím řízení v oboru GSP postupuje i podle dalších ustanovení
školského zákona s tím, že některé jeho podrobnosti bude upravovat nová vyhláška, kterou se
stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách (dále
jen „vyhláška“).
Následující odkazy na ustanovení školského zákona jsou v souladu s právní úpravou účinnou
od 1. září 2016. V návaznosti na uvedenou úpravu bude pro první kolo přijímacího řízení do
oborů GSP zejména platit:
Pro zahájení přijímacího řízení a podání přihlášek ke vzdělávání - studiu.
•

Při přijímacím řízení do oborů GSP, které je také správním řízením, se postupuje
obdobně podle § 60 až 60g, není-li dále stanoveno jinak (nově podle § 62 odst. 1).

•

Vyhlašuje se přijímací řízení jako dosud do 31. října (nově podle § 62 odst. 2 věta
první) s tím, že v případě přijímacího řízení do oboru GSP je v kritériích přijímacího
řízení zapracován podíl hodnocení jednotné zkoušky na celkovém hodnocení splnění
kritérií přijímacího řízení uchazečem ve výši nejméně 40 % (nově podle § 60d odst. 2).

•

Jako dosud může uchazeč podat až 2 přihlášky do 30. listopadu (nově podle§ 62
odst. 2 věta druhá). Při podání dvou přihlášek se uvádí školy a obory vzdělání na tiskopise
přihlášky ve stejném pořadí.
Pro talentové a přijímací zkoušky

•

Talentová zkouška je konána jako dosud ve dvou termínech, aby se jí mohl účastnit
uchazeč podávající i druhou přihlášku do oboru s talentovou zkouškou (uchazeč v přihlášce
uvádí, kdy se talentové zkoušky zúčastní); pro obor GSP se koná nově od 2. ledna do
15. února (nově podle § 62 odst. 3).

•

Nově je součástí přijímacího řízení jednotná zkouška, jejíž konkrétní termíny
stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále ministerstvo) do 30. září (nově
podle § 60c odst. 1) tak, aby se tato jednotná zkouška konala v termínu od 12. dubna do
28. dubna (nově § 60b odst. 1).

•

Jednotná zkouška se bude konat ve dvou termínech s tím, že se započítá lepší
výsledek (postupuje se nově zejména podle § 60b a § 60d odst. 2 na základě § 62 odst. 1).

•

Jednotnou zkoušku bude konat uchazeč ve škole/školách, kde se přihlásí do oboru/ů
GSP. Pořadí škol (oborů GSP) uvedených v přihlášce určuje, kde a kdy (v 1. nebo v 2.
termínu vyhlášeném ministerstvem) se uchazeč zúčastní jednotné zkoušky.

•

V případě, že se uchazeč přihlásí do 30. listopadu jen na jednu školu s oborem
GSP, má možnost vyznačit v přihlášce, podané do 1. března na obory s MZ bez talentové
zkoušky, ve které škole bude konat jednotnou zkoušku podruhé.

•

Obdobně jako v předchozích letech platí, že stejný termín pro konání přijímací
zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole není důvodem stanovení náhradního termínu
konání zkoušky (nově podle § 60c odst. 3).

•

Termíny jednotné zkoušky jsou zveřejněny
na http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore ve Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují
konkrétní termíny konání jednotné zkoušky ve školním roce 2016/2017 (čj. MSMT27 465/2016-1).
Pro vyhodnocení výsledku uchazeče.

•

Jako dosud bude ředitel školy hodnotit uchazeče na základě jím stanovených kritérií
přijímacího řízení, kde jejich nedílnou součástí je hodnocení na vysvědčení z předcházejícího
vzdělávání, výsledek talentové zkoušky a výsledek jednotné zkoušky. Dále půjde o hodnocení
podle ostatních kritérií přijímacího řízení stanovených jako dosud ředitelem školy.

•

Uchazeči budou jako dosud informováni o výsledku talentové zkoušky, ale nově
v oboru GSP nejpozději do 20. února (nově podle § 62 odst. 3).

•

Nově bude muset uchazeč na vyhodnocení přijímacího řízení do oboru GSP
počkat, až budou předány výsledky jednotné zkoušky příslušné škole koncem dubna.

•

Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče z jednotné zkoušky příslušné střední
škole, na niž se uchazeč hlásí, nejpozději do 28. dubna (nově § 60d odst. 2).

•

Rozhodnutí o přijetí se vyhlašuje jako dosud zveřejněním seznamu přijatých uchazečů
a nepřijatým uchazečům se zasílá rozhodnutí o nepřijetí, nově do dvou pracovních dnů od
zpřístupnění výsledku jednotné zkoušky Centrem (nově podle § 60e na základě § 62
odst. 1 a 5).

•

Jako dosud je konání přijímací zkoušky v náhradním termínu v prvním kole
přijímacího řízení součástí tohoto kola přijímacího řízení; uchazeči se zohledňuje i lepší
výsledek jednotné zkoušky konané v náhradním termínu.

