Jednotná přijímací zkouška ve školním roce 2021-2022
Příloha POZVÁNKY PRO UCHAZEČE KE KONÁNÍ JEDNOTNÝCH TESTŮ

Gymnázium Trhové Sviny
Časový harmonogram přijímací zkoušky (platí pro 19. i 20. dubna 2022)
Vstup do budovy bude umožněn od 7:45 hodin. Podle seznamů vyložených ve vchodu do
školy se pak uchazeči dostaví do přidělené učebny, kde proběhne prezence. Uchazeči se
nemusí přezouvat a své věci si odloží na volnou židli ve své lavici.
Prezence uchazečů proběhne v přidělených učebnách. K přijímacím zkouškám přineste
s sebou i pozvánku.

Zkouška z matematiky
administrace zkoušky
zkouška
závěrečná administrace

8:30 – 8:45
8:45 – 9:55
9:55 – 10:00

Zkouška z českého jazyka
administrace zkoušky
zkouška
závěrečná administrace

10:50 – 11:05
11:05 – 12:05
12:05 – 12:10

Přijímací řízení upravuje:
- Zákon č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon)
- Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
Legislativní výběr:
- podle § 60a odst. 6 školského zákona v případě uchazečů o přijetí do oborů vzdělání s maturitní zkouškou
předává údaje z přihlášky škola Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání do 10 dnů po termínu
stanoveném v odstavci 5 způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem;
- přijímací řízení na střední školu se řídí správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.), účastníci a jejich zástupci
mají právo po celou dobu správního řízení na požádání nahlížet do spisu (§ 38 správního řádu) a kdykoliv
do vydání rozhodnutí se vyjádřit k podkladům rozhodnutí (§ 36 správního řádu);
- Centrum na základě údajů z přihlášek zpracuje zkušební dokumentaci;
- předání zkušební dokumentace škole je upraveno v § 6 vyhlášky č. 353/2016 Sb.;
- průběh a délka jednotné zkoušky jsou upraveny v § 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb.;
- předávání údajů ze záznamových archů Centru je upraveno v § 10 vyhlášky č. 353/2016 Sb.;
- Konkrétní úpravu předávání údajů z přihlášek Centru obsahuje § 5 vyhlášky č. 353/2016 Sb.
- Úprava hodnocení jednotné zkoušky cizinců je stanovena v § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb.

Upozornění! Mezi jednotlivými testy je prodleva 50 minut (10:00-10:50) Po tuto
dobu mohou být uchazeči v učebně, ve společných prostorách budovy B nebo na
ohrazené přestávkové ploše před budovou.
V Trhových Svinech 28.3.2022
Mgr. František Slípka
ředitel Gymnázia Trhové Sviny
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Další průběh přijímacího řízení:
- ředitel školy zveřejní výsledky přijímacího řízení na webu a vstupních dveřích
školy nejdříve 28. dubna a nejpozději 2. května 2022 /Centrum zpřístupní řediteli
školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce 28. dubna 2022, v případě náhradního
termínu 18. května 2022. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam
přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů
Centrem/.

- výsledky budou zveřejněny pod evidenčními čísly, která mají uchazeči
v pozvánce;
- v případě přijetí musí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole
potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů od
zveřejnění rozhodnutí o přijetí – jinak účinky rozhodnutí o přijetí zanikají;
- zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí o přijetí za
oznámená (nepřijatým uchazečům se zasílají rozhodnutí o nepřijetí);
- v případě, že nejsou v termínu odevzdány všechny zápisové lístky (tzn., že
některý z přijatých uchazečů na školu nenastoupí), ředitel školy provede
autoremeduru (opravu rozhodnutí) a přijme dalšího uchazeče podle
zveřejněného pořadí. Autoremeduru ale může ředitel školy uplatnit pouze
v případě, že nepřijatý uchazeč podal v zákonem stanovené lhůtě (tzn. ve
lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí) odvolání proti
rozhodnutí o nepřijetí. Vzor odvolání je vyvěšen na webové stránce školy
/Formuláře ke stažení/.
- v rámci odvolacího řízení mohou být podle pořadí přijati další uchazeči na
místa uvolněná těmi uchazeči, kteří se rozhodli na školu nenastoupit.

