GYMNÁZIUM BROUMOV - OBECNÉ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ KE STUDIU pro šk. rok 2018/2019
Přijímací řízení na střední školy se řídí Zákonem o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o přijímacím řízení ke
střednímu vzdělávání (353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Pro přijímání do prvního ročníku střední školy je povinen ředitel školy vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení. Počet
dalších kol není omezen. Ředitel školy stanoví pro jednotlivá kola přijímacího řízení jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a
formy vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy
vzdělávání. Informaci o těchto skutečnostech zveřejní ředitel školy pro první kolo přijímacího řízení do 31. ledna a pro další kola
přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. V přijímacím řízení v oborech vzdělání s
maturitní zkouškou se v 1. kole koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Přijímací
zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech v období od 12.
dubna do 28. dubna. Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání.
Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum. Každý
uchazeč může písemný test z Českého jazyka a literatury a z Matematiky konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole
uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.
Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný
zástupce. V případě nezletilého uchazeče je náležitostí přihlášky také souhlas uchazeče s jejím podáním. Přihláška se podává na
tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pro první kolo přijímacího řízení může
uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru
vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1.
března. Pro studium na Gymnáziu v Broumově se nevyžaduje potvrzení o zdravotním stavu. Pokud bude žák vyžadovat vytvoření
vhodných podmínek u přijímací zkoušky z důvodu zdravotního postižení, musí k přihlášce připojit lékařské potvrzení o zdravotním
postižení včetně doporučení vhodného postupu od školského poradenského zařízení. Bude-li žák požadovat zvláštní postup při
konání přijímací zkoušky z důvodu specifické poruchy učení (např. dyslexie, dysgrafie apod.), musí k přihlášce přiložit doporučení
školského poradenského zařízení včetně doporučení vhodného postupu. Uchazeč, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v
určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro
přijímací zkoušku, koná zkoušku v náhradním termínu.
Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola
přijímacího řízení, přičemž postupuje obdobně jako v prvním kole. Pro další kola přijímacího řízení se přijímací zkouška koná v
termínech stanovených ředitelem školy, nejdříve však 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Pozvánku k přijímací
zkoušce pro další kola přijímacího řízení zasílá ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky.
V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení může ředitel školy zohlednit výsledky jednotné zkoušky; současně určí náhradní
způsob hodnocení v případě uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali.
V jednotlivých kolech přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle: a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího
vzdělávání; b) výsledků hodnocení dosažených při přijímací zkoušce; c) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné
schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího
řízení uchazečem podílí nejméně 60%. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z Českého
jazyka a literatury a z Matematiky. Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k
přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání, nejpozději do 28. dubna. Další hodnocení splnění kritérií stanoví ředitel školy.
Ředitel školy může v rámci kritérií pro přijetí stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce, které musí uchazeč dosáhnout jako
nezbytné podmínky pro přijetí. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich
pořadí. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků
hodnocení kritérií přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení se zveřejňují v anonymizované podobě.
Odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí lze podat do 3 dnů od doručení rozhodnutí. Ředitel školy vyhoví odvolání v
případě uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli pro velký počet uchazečů přijati, pokud po uplynutí lhůty
pro odevzdání zápisových lístků úspěšných uchazečů vzniknou volná místa.
Uchazeč, který byl ke vzdělávání přijat, musí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdit odevzdáním zápisového
lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí
o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty
právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. 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. Uchazeč,
který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března. V ostatních případech
vydává zápisové lístky krajský úřad.
Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke
vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka.
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