Přijímací řízení na střední školy – všeobecné gymnázium
(informace pro zákonné zástupce)
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
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 – 15.30, Česká 64, Č. Budějovice,
1. patro vlevo, sekretariát, č. dveří 101)

4.

ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM:
Žák se zúčastní přijímací zkoušky
formou písemných testů

OSMILETÉ GYMNÁZIUM:
Žák se zúčastní přijímací zkoušky
formou písemných testů

5.

Zákonný zástupce se seznámí
s rozhodnutím o výsledku přijímacího
řízení

poznámka
- obsah a forma přijímacích
zkoušek,
- kritéria pro přijímací
řízení,
- předpokládaný počet
přijímaných uchazečů

termín
do 31. ledna

- 2 přihlášky ke vzdělávání po 31. lednu
ve střední škole,
- zápisový lístek
Adresa pro doručení poštou: po 31. lednu
do 1. března
Gymnázium, Česká 64
do 14.00 hodin
370 21 České Budějovice
osobně nebo
poštou
nejpozději
s otiskem
razítka 1.
března
- pozvánku k přijímací
ČTYŘLETÉ
zkoušce zašle ředitel
Přijímací
střední školy 14 dní před
zkoušky:
termínem konání přijímací viz náš web
zkoušky
- pozvánku k přijímací
zkoušce zašle ředitel
střední školy 14 dní před
termínem konání přijímací
zkoušky
ČTYŘLETÉ
GYMNÁZIUM:
Výsledky tzv. jednotné
zkoušky (testy z Čj a M)
zpřístupní školám

OSMILETÉ
Přijímací
zkoušky:
viz náš web

společnost CERMAT
v závěru dubna. Ředitel
střední školy do 2
pracovních dnů po tomto
zpřístupnění výsledků
zveřejní seznam přijatých
uchazečů a zákonným
zástupcům nezletilých
nepřijatých uchazečů
odešle rozhodnutí o
nepřijetí
OSMILETÉ
GYMNÁZIUM:
- Výsledky tzv. jednotné
zkoušky (testy z Čj a M)
zpřístupní školám
společnost CERMAT
v závěru dubna. Ředitel
střední školy do 2
pracovních dnů po tomto
zpřístupnění výsledků
zveřejní seznam přijatých
uchazečů a zákonným
zástupcům nezletilých
nepřijatých uchazečů
odešle rozhodnutí o
nepřijetí
6.

Zákonný zástupce žáka si vybere
jednu střední školu, na kterou byl žák
přijat a o kterou má největší zájem.
Svůj úmysl, aby se žák stal žákem
příslušného oboru vzdělávání na dané
střední škole, potvrdí odevzdáním
zápisového lístku střední škole.

ČTYŘLETÉ STUDIUM:
INFORMACE PRO UCHAZEČE, kteří
budou PŘIJATI

- 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.

ČTYŘLETÉ STUDIUM:
INFORMACE PRO UCHAZEČE, kteří
NEBUDOU přijati

V rámci plynulého průběhu přijímacího Autoremedura
řízení žádáme zákonné zástupce přijatých V případě, že nejsou v termínu odevzdány

uchazečů, aby potvrdili úmysl vzdělávání
své dcery/svého syna v gymnáziu
odevzdáním zápisového lístku řediteli
školy, a to pokud možno v nejbližším
možném termínu, tzn. v prac. dnech po
zveřejnění výsledků od 7.30 – 16.00 hodin.
- 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.

všechny zápisové lístky, ředitel školy
provede autoremeduru (opravu rozhodnutí) a
přijme další uchazeče podle pořadí
zveřejněného seznamu. Autoremeduru může
ředitel školy uplatnit pouze v případě, že
uchazeč podal odvolání proti rozhodnutí.
Podmínkou pro to, aby bylo možné odvolání
vyhovět, je, že musí být toto odvolání podáno
v zákonem stanovené lhůtě – tzn. ve lhůtě 3
pracovních dní od doručení rozhodnutí.

Vzor odvolání bude se nachází na webových
stránkách školy (odkaz Přijímací řízení“).
Více k autoremeduře na stránkách
Děkujeme Vám předem za pochopení, tímto www.msmt.cz
vstřícným přístupem umožníte operativní a
rychlou nabídku možných uvolněných míst
ke studiu pro ostatní uchazeče (podle pořadí
ve výsledkové listině).
OSMILETÉ STUDIUM:
INFORMACE PRO UCHAZEČE, kteří
budou PŘIJATI

OSMILETÉ STUDIUM:
INFORMACE PRO UCHAZEČE, kteří
NEBUDOU přijati

V rámci plynulého průběhu přijímacího
řízení žádáme zákonné zástupce přijatých
uchazečů, aby potvrdili úmysl vzdělávání
své dcery/svého syna v gymnáziu
odevzdáním zápisového lístku řediteli
školy, a to pokud možno v nejbližším
možném termínu, tzn. v prac. dnech po
zveřejnění výsledků od 7.30 – 16.00 hodin.

Autoremedura
V případě, že nejsou v termínu odevzdány
všechny zápisové lístky, ředitel školy
provede autoremeduru (opravu rozhodnutí) a
přijme další uchazeče podle pořadí
zveřejněného seznamu. Autoremeduru může
ředitel školy uplatnit pouze v případě, že
uchazeč podal odvolání proti rozhodnutí.

- 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.

Podmínkou pro to, aby bylo možné odvolání
vyhovět je, že musí být toto odvolání podáno
v zákonem stanovené lhůtě – tzn. ve lhůtě 3
pracovních dní od doručení rozhodnutí.

Vzor odvolání bude se nachází na webových
stránkách školy (odkaz Přijímací řízení“).
Děkujeme Vám předem za pochopení, tímto Více k autoremeduře na stránkách
vstřícným přístupem umožníte operativní a www.msmt.cz
rychlou nabídku možných uvolněných míst
ke studiu pro ostatní uchazeče (podle pořadí
ve výsledkové listině).

