
 
Organizace přijímacích zkoušek 2020 

 

1. Vchod do budovy:  
 
8. června 2020: Uchazeči o čtyřleté všeobecné (G4) a čtyřleté sportovní gymnázium (GSP):  

• uchazeči o čtyřleté všeobecné gymnázium:  kovovou branou z České ulice přes školní dvůr 

• uchazeči o sportovní gymnázium:   hlavním vchodem z České ulice  
 

9. června 2020: uchazeči o osmileté gymnázium (G8):   
• žáci s písmenem příjmení A-K:    kovovou branou z České ulice přes školní dvůr 

• žáci s písmenem příjmení L-Ž:    hlavním vchodem z České ulice  
 

• vstup do budovy školy je umožněn v letošním roce bohužel pouze žákům, nikoliv doprovázejícím 
osobám 

 

2. Prezence uchazeček/uchazečů a přidělení registračního čísla: 
 

• kde: přízemí školy  

• kdy: 7:30 – 8:15  

• na prezenci nezapomeňte vzít s sebou pozvánku k přijímacím zkouškám 
• žák/žákyně předloží vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 

onemocnění, které je přílohou této pozvánky, ke stažení rovněž na 
https://www.gymceska.cz/download/4475/ploha-estn-prohlen.pdf 

• je nutné dodržovat nejméně 1,5 m odstupy 

• hygienická a bezpečnostní opatření (viz bod 6) 

• před prezencí si připravte předem vlastní psací potřeby (např. propisku) a Čestné prohlášení (viz 
výše) 

• jak registrační číslo vypadá: čtyřmístné číslo  
 

Vzor 
  Osmileté gymnázium    Čtyřleté gymnázium       Sportovní gymnázium

Registrační 
číslo 

1071 

č. dveří 
015 

(přízemí) 

Registrační 
číslo 

2071 

č. dveří 
015 

(přízemí) 

Registrační 
číslo 

3071 

č. dveří 
015 

(přízemí) 

  

Prezence v přízemí: 
Při prezenci předloží uchazeč/ka pozvánku k přijímacímu řízení. Pro prezenci budou připraveny stoly s 
označením písmeny podle příjmení uchazečů, kde uchazečky/uchazeči obdrží registrační číslo. Jeho převzetí 

stvrdí uchazeč/ka svým podpisem-před prezencí u jednotlivých stolů si připravte vlastní psací 
potřeby. 
 

Pod přiděleným registračním číslem uchazeč/ka vykoná celou přijímací zkoušku.  
Toto registrační číslo bude uvedeno v celkovém zveřejněném pořadí  

podle výsledků uchazeček/uchazečů u přijímací zkoušky. 

https://www.gymceska.cz/download/4475/ploha-estn-prohlen.pdf


3. Třída: 
 
• jmenné seznamy uchazečů budou vyvěšeny na dveřích tříd 

• každý žák bude mít samostatně svou lavici, na níž bude nalepeno jeho registrační číslo 

• po dobu testování bude mít žák svůj mobilní telefon vypnutý a uložený v tašce 
 

4. Přestávka: 
 
• po ukončení testu z matematiky mohou žáci zůstat ve své třídě, využít toalet (přízemí, 1. patro, 

2. patro). Škola v takovém případě zodpovídá za zdraví a bezpečnost žáků. 

• nebo mohou žáci školu opustit (stejnou cestou jako při vstupu do budovy), před níž si je 
případně převezmou zákonní zástupci/doprovod. Po opuštění budovy škola v takovém případě 
nezodpovídá za zdraví a bezpečnost žáků. 

• v souladu s pokynem MŠMT k Ochraně zdraví při přijímacích zkouškách doporučujeme 
v případě příznivého počasí pobyt žáků venku, tzn. mimo školní budovu 

 

 
 

5. Časový harmonogram: 
 

Rozhodnutím MŠMT došlo k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a 
literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je čas uvedený v kritériích přijímacího řízení, která byla 
zveřejněna 7. ledna 2020). Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší oproti zveřejněným kritériím 
přijímacího řízení). 
 

8. června 2020: čtyřleté obory (G4, GSP) 
 

 
 



9. června 2020: osmiletý obor (G8) 
 
 

 
6. Hygienická opatření: 
• nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 

(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích 
cest), nesmí do školy vstoupit 

• počet žáků ve třídě: 15., každý žák má svou samostatnou lavici 

• během přítomnosti ve třídě NEMUSÍ mít žáci roušku (samozřejmě ale mohou) 

• všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky (prezence, 
chodby, toalety apod.) 

• každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky 

• škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat 

• dezinfekce: (před vstupem do budovy, v třídách, na toaletách), v třídách i toaletách dále tekuté 
mýdlo, jednorázové papírové ručníky 

• v případě náhlé nevolnosti žáka je vyhrazena samostatná třída s dezinfekčními prostředky, ihned 
bude telefonicky kontaktován zákonný zástupce 

• povinné rozestupy mezi žáky před začátkem testů a o přestávce (pokud zůstanou ve své třídě): 
nejméně 1,5m 

• větrání tříd: minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut 

• po skončení přijímacích zkoušek se všechny prostory ihned dezinfikují. Dezinfekce klik, spínačů světla 
apod. bude probíhat vícekrát denně. 
 

7. Zveřejnění výsledků pod registračním číslem: 
G4 a GSP:  16. 6. na webu a na nástěnce v 1. patře u č. dveří 104, předpokládaný čas: 8.00 hod. 
G8:   17. 6. na webu a na nástěnce v 1. patře u č. dveří 104, předpokládaný čas: 8.00 hod. 
 
Všechny výše uvedené informace budou rovněž v elektronické podobě na www.gymceska.cz 
(úvodní „dlaždice“ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČERVEN 2020) 
 
Hodně úspěchů u přijímací zkoušky přeje  

Mgr. Antonín Sekyrka 
ředitel školy 

http://www.gymceska.cz/

