Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace
Číslo jednací 044/LB/2021

Přijímací řízení do prvního ročníku čtyřletého oboru 79-41-K/41 Gymnázium pro školní
rok 2021/2022
Výchozí právní předpisy:
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů – dále jen ŠZ
vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů – dále jen vyhláška
opatření obecné povahy vydané MŠMT č.j.: MSMT-43073/2020-3 – dále jen opatření MŠMT
V závislosti na počtu přihlášek budou otevřeny jedna, maximálně dvě třídy o maximálním počtu 34 žáků na třídu.
Na základě ustanovení opatření MŠMT stanovuji, že v příjímacím řízení pro školní rok 2021/2022 se jednotná
přijímací zkouška nekoná.
Školní přijímací zkouška se koná formou testu všeobecných znalostí a to distančním způsobem.
V případě, že počet uchazečů bude menší nebo roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů (tj.68), se
školní přijímací zkouška konat nebude. Rozhodnutí o případném nekonání školní přijímací zkoušky bude
zveřejněno na webu školy nejpozději do 8. 3. 2021. V tomto případě pak budou přijati všichni uchazeči.
Posuzovaná kritéria:
1) Výsledek uchazeče v testu všeobecných znalostí školní přijímací zkoušky. V testu lze získat maximálně 100 bodů
2) Průměrný prospěch ze ZŠ za první pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy (viz tabulka). Za každé sledované pololetí
lze získat maximálně 27 bodů, celkem maximálně 54 bodů.
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V přijímacím řízení bude možné získat maximálně 166 bodů.
Výsledkem přijímacího řízení je pořadí uchazeče podle celkového počtu získaných bodů. V případě rovnosti celkového
počtu bodů rozhodne o pořadí uchazečů počet bodů získaných v testu všeobecných znalostí školní přijímací zkoušky.
Termíny konání školní přijímací zkoušky:
Středa 14. 4. 2021, distančním způsobem.
Náhradní termíny konání školní přijímací zkoušky:
Úterý 11. 5. 2021, distančním způsobem.
U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami se postupuje dle § 60b odst. 4 ŠZ a § 13 vyhlášky.
U cizinců dle § 20 odst. 4 ŠZ se postupuje v souladu s § 60b odst. 5 ŠZ a § 14 vyhlášky.
Pozvánku ke konání školní přijímací zkoušky obdrží zákonný zástupce uchazeče poštou nejpozději 14 dní před jejím
konáním. .
Lékařské potvrzení o zdravotním stavu uchazeče na přihlášce ke studiu nevyžadujeme.

Rumburk, 18. 1. 2021

Mgr. Jaromír Rauch
statutární zástupce školy

