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Č. j.: GYMDK/263/2020 

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 
(aktualizované znění v souvislosti s mimořádným opatřením kvůli 

epidemii koronaviru) 

Přijímací zkoušky a přijímací řízení v roce 2020 se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních 

pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 

2019/2020, a vyhláškou č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné 

zkoušce ve školním roce 2019/2020. 

Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 může podle 

nově přijatého zákona proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na 

vzdělávání ve středních školách. Rozhodným dnem je den 11. 5. 2020, od kdy je umožněna osobní 

přítomnost žáků závěrečných ročníků ve středních školách. Konkrétní termín jednotné přijímací 

zkoušky vyhlásilo MŠMT na pondělí 8. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělávání a úterý 9. června 

2020 pro obory vzdělání šestiletých gymnázií. 

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304, 

vyhlašuje na základě výše uvedených právních předpisů a v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších právních předpisů a s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu 

vzdělávání, v platném znění 

1. kolo přijímacího řízení pro obory: 
 

79/41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) a 79/41-K/61 Gymnázium (šestileté studium) 

Termín podání přihlášek: nejpozději do 1. března 2020. Doručení je povinností každého uchazeče, 

resp. jeho zákonného zástupce, nikoli povinností základní školy. Není nutné vyjádření lékaře. 

Konání přijímacích zkoušek v řádném termínu: 

pro žáky z 9. tříd do čtyřletého oboru 79/41-K/41 Gymnázium:  v pondělí 8. června 2020 

pro žáky z 7. tříd do šestiletého oboru 79/41-K/61 Gymnázium:  v úterý 9. června 2020 

Náhradní termín přijímacích zkoušek pro oba obory (týká se uchazečů, kteří se řádného termínu 

pro vážné důvody nezúčastnili a svoji neúčast písemně omluvili nejpozději do 3 dnů od data konání 

přijímací zkoušky): v úterý 23. června 2020. 

Pozvánku na řádný i náhradní termín bude uchazeči zaslána poštou nejpozději 10 pracovních dní 

před termínem jednotné přijímací zkoušky, tj. nejpozději v pondělí 25. května 2020 u čtyřletých 

oborů vzdělávání a v úterý 26. května 2020 v případě oborů vzdělání šestiletých gymnázií pro 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-353
https://cermat.cz/files/files/Aktuality/Vyhlaska_232_2020_Sb.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-353
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řádný termín a 9. června 2020 pro náhradní termín pro všechny obory vzdělání; pozvánka bude 

zaslána rovněž na emailovou adresu, pokud je uvedena na přihlášce. 

Oproti běžnému průběhu dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test 

z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas). Test z českého jazyka a literatury 

trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas). 

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. 

Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako 

druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole. 

Ochrana zdraví v průběhu přijímacích zkoušek 

Přijímací zkouška bude konána při důsledném dodržování hygienických opatření dle metodiky 

MŠMT o ochraně zdraví v průběhu přijímacích a maturitních zkoušek ve školním roce 2019/2020. 

V souladu s pozvánkou se žák dostaví na zkoušku ve stanovený čas. Před školou je nutno dodržovat 

odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. Pro všechny osoby nacházející 

se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, 

ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, 

které brání šíření kapének. 

Uchazeči budou do školy vpuštěni oprávněným zaměstnancem školy. Vstup do budovy školy je 

umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Škola je oprávněna vymezit prostory, ve 

kterých se žáci mohou pohybovat. 

Žáci odevzdají při vstupu do budovy vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 

infekčního onemocnění. 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. 

Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude 

mít s sebou sáček na uložení roušky. Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku. 

Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu nemusí mít 

roušku nasazenou ani přítomný pedagog. 

Přestávku mezi jednotlivými zkouškami či testy se doporučuje trávit na školním pozemku, venku. 

Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. 

Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí 

rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). Ve škole bude zajištěno dostatečné 

množství dezinfekce. 

Žák, který spadá do vymezené rizikové skupiny, má právo přijít na písemnou zkoušku dříve než 

ostatní uchazeči a bude přednostně vpuštěn do budovy a usazen tak, aby byla v maximální míře 

https://cermat.cz/files/files/Aktuality/Metodika_ochrana_zdravi_JPZ_MZ_ZZ_ABS_FIN.pdf
https://cermat.cz/files/files/Aktuality/Metodika_ochrana_zdravi_JPZ_MZ_ZZ_ABS_FIN.pdf
https://cermat.cz/files/files/Aktuality/Metodika_ochrana_zdravi_priloha_cestne_prohlaseni.pdf
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zajištěna jeho ochrana zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak by měl žák 

opustit místnost mezi posledními a maximálně tak omezit interakci s ostatními. 

Maximální počet osob ve třídě je 15. 

Lavice ve třídě budou rozmístěny tak, aby byl dodržen doporučený odstup mezi žáky – 2 m, resp. 

nejméně 1,5 m. Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě a po dobu konání zkoušek 

bude dodržen totožný zasedací pořádek. Každá třída je před blokem testů a po něm vyvětrána. 

Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby. 

Pokud žák má konat příslušné zkoušky a má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly 

odpovídat infekci novým koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací 

obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat.  

Pokud se příznaky objeví v průběhu vlastní zkoušky, postupuje se obdobně jako v případě jiné 

zdravotní indispozice na straně žáka. Situaci na místě řeší ředitel školy v součinnosti se členy 

zkušební komise. Rovněž je nutné okamžitě kontaktovat zákonného zástupce nezletilého žáka 

a dohodnout se na převzetí žáka. Pro tyto případy bude vyčleněn vhodný prostor (učebna 010  

v přízemí školy), kde žák pod dozorem vyčká příchodu zákonného zástupce. O této situaci ředitel 

školy bezodkladně informuje spádovou hygienickou stanici a rovněž se tato skutečnost uvede do 

protokolu. 

Žák musí svoji nepřítomnost řádně omluvit nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání 

zkoušky řediteli školy; nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy 

prominout. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném prováděcím 

právním předpisem. 

Kritéria přijetí 
(shodná s původně vyhlášenými kritérii před vydáním mimořádných opatření) 

Všichni uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku formou písemného testu z matematiky 

a z českého jazyka a literatury podle jednotného zkušebního schématu vyhlášeného MŠMT. 

Součástí hodnocení bude také předchozí prospěch na základní škole a případné úspěchy 

v předmětových soutěžích. 

Jednotlivým částem je přidělen následující maximální bodový zisk: 

Test z matematiky (85 minut)       max. 50 bodů 

Test z českého jazyka a literatury (70 minut)     max. 50 bodů 

Prospěch v základním vzdělávání (poslední 3 vysvědčení, každé až 10 bodů) max. 30 bodů 

Úspěchy v předmětových soutěžích během posledních dvou let na ZŠ  max. 10 bodů 

 
Celkem          max. 140 bodů 

https://cermat.cz/files/files/Aktuality/2020_JPZ_JZS_135_2020_Sb.pdf
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Při rovnosti celkového počtu získaných bodů budou přednostně přijati uchazeči úspěšnější: 

a) v součtu bodů z obou testů  b) v testu z matematiky  c) v předmětových soutěžích 

d) s lepším průměrným prospěchem na pololetním vysvědčení posledního absolvovaného ročníku. 

Bodové hodnocení prospěchu na základní škole je lineární, je vypočteno dle prospěchu žáka za 

každé pololetí dle vzorce: B = 10 × (2 – pp) [B – body; pp – průměrný prospěch za pololetí]. 

Za sníženou známku z chování bude uchazeči odečteno 10 bodů za každý snížený klasifikační 

stupeň. 

Předmětovými soutěžemi se rozumí soutěže pořádané MŠMT z jednotlivých vyučovacích 

předmětů s výjimkou výchov. Započítávají se výsledky dosažené v průběhu posledních dvou 

školních let. V okresním kole se bodují první tři místa třemi až jedním bodem, v krajském kole 

prvních pět míst pěti až jedním bodem. Úspěšné umístění doloží uchazeč nejpozději v den konání 

zkoušky kopií diplomu příp. výsledkovou listinou potvrzenou školou, za níž soutěžil. 

Do každého oboru vzdělání bude přijato 28 uchazečů s nejvyšším bodovým ziskem. 

Přijímacímu řízení nevyhověl a nemůže být přijat uchazeč, který získal v testu z matematiky méně 

než 15 bodů nebo v testu z českého jazyka a literatury méně než 20 bodů. 

Oznámení výsledků jednotné přijímací zkoušky a nahlížení do spisu 

Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání je povinno zpřístupnit výsledky jednotné přijímací 

zkoušky do 7 kalendářních dnů po termínu konání, tj. do 15. června 2020 pro čtyřleté obory 

vzdělání a 16. června 2020 pro obory vzdělání šestiletých gymnázií. Do 8 kalendářních dnů po 

termínu konání jednotné přijímací zkoušky, tj. nejpozději do 16. června 2020 pro čtyřleté obory 

vzdělání a do 17. června pro obory vzdělání šestiletých gymnázií bude na veřejně přístupném místě 

ve škole a zároveň na webových stránkách školy zveřejněno pořadí uchazečů pod přiděleným 

registračním číslem včetně jejich bodového zisku. 

V tytéž dny, tj. 16. června pro čtyřletý obor a 17. června pro šestiletý obor, bude od 17 hodin 

zákonným zástupcům uchazečů umožněno nahlédnout do spisu k přijímacímu řízení, případně na 

místě osobně vypořádat náležitosti související s přijetím (odevzdání zápisového lístku) nebo 

podáním žádosti o vydání nového rozhodnutí. 

Odevzdání zápisového lístku 

Přijatým žákům nebude rozhodnutí zasíláno, jejich seznam bude pod přiděleným registračním 

číslem dostupný na vývěsce ve škole a na webových stránkách školy. Zájem o studium na naší škole 

je třeba potvrdit doručením zápisového lístku, který žáci obdrží na své základní škole. Termín pro 

odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění 

seznamu přijatých uchazečů, tj. pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání do 

23. června 2020, pro uchazeče o střední vzdělání v oborech vzdělání šestiletého gymnázia do 

24. června 2020. Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní 
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přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem). V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve 

stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče 

ke vzdělávání na naší škole. 

Žádáme uchazeče, aby spolu se zápisovým lístkem předali škole informaci o tom, který další cizí 

jazyk hodlají studovat (hlavním cizím jazykem je automaticky anglický jazyk). Škola nabízí možnost 

výuky francouzského, německého nebo ruského jazyka; žák volí pro celou dobu studia jeden z nich. 

Doporučujeme, aby kromě označení preferovaného jazyka uvedl žák na druhém místě i případnou 

další alternativu pro případ, že by vlivem nedostatečného počtu zájemců o preferovaný jazyk 

nedošlo v daném školním roce k jeho vyučování. 

Uchazeče do čtyřletého oboru studia (z 9. tříd) rovněž žádáme, aby jednoznačně zvolili 

preferovaný předmět estetické výchovy z nabídky: hudební výchova / výtvarná výchova (uchazečů 

do šestiletého oboru studia se tato volba netýká, navštěvují oba dva). 

Pokud uchazeči tyto doplňkové údaje neoznámí spolu s předáním zápisového lístku, provedou 

uvedenou volbu na konci června při úvodní informační schůzce (viz dále).  

Možnost podání žádosti o vydání nového rozhodnutí 

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy nejpozději v den následující po možnosti nahlédnutí do 

spisu k přijímacímu řízení rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těm uchazečům, kteří splnili 

podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení 

o možnosti podání žádosti o vydání nového rozhodnutí (nahrazuje v letošním roce možnost 

odvolání proti nepřijetí) – možný vzor žádosti bude zaslán spolu s rozhodnutím. Je doporučeno, 

aby uchazeči (resp. jejich zákonní zástupci) využili možnosti nahlédnutí do spisu zmiňované výše 

a osobně vypořádali příslušné náležitosti již při této příležitosti. 

Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb. musí uchazeč podat tuto žádost do 3 dnů ode dne, kdy 

mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni 

doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den 

lhůty. 

Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky: 

1) existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve 

stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, a zároveň 

2) uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl 

být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů. 

Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí řídí pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího 

řízení, může tedy vydat nové rozhodnutí až poté, kdy uběhne lhůta pro podání žádosti o nové 

rozhodnutí všem uchazečům. Při rozhodování upřednostní ředitel školy vždy ty uchazeče, kteří se 

umístili výše v pořadí. 
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Nemůže-li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví. Pokud vyhoví žádosti, 

vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí. 

Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový 

lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč zápisový 

lístek poté uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí. Zákon 

č. 135/2020 Sb. v kombinaci se školským zákonem, na který odkazuje, stanoví lhůtu pro odevzdání 

zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí na 10 pracovních dní od oznámení 

nového rozhodnutí. 

Náhradní termín a další kola přijímacího řízení 

Náhradní termín může využít uchazeč, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluvil písemně 

řediteli školy z řádného termínu. Za vážné důvody lze v tomto případě považovat např. nemoc, 

karanténní opatření, nemožnost dostavit se na přijímací zkoušku ze zahraničí a další obtíže spojené 

s pandemií. Škola přihlásí k náhradnímu termínu jednotné přijímací zkoušky uchazeče Centru do 

2 pracovních dnů od doručení omluvy. Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 

úterý 23. června 2020, a to pro čtyřleté i šestileté obory vzdělání. 

Výsledky jednotné přijímací zkoušky dodá Centrum školám do 3 kalendářních dnů od jejího konání, 

tedy do pátku 26. června. Do 4 kalendářních dnů, tedy do 27. června, ukončí ředitel školy 

hodnocení a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Termín pro odevzdání zápisového lístku 

z náhradního termínu je pro všechny uchazeče jednotný, a to 3. července 2020. 

Případná další kola přijímacího řízení může ředitel školy vyhlásit po obdržení zápisových lístků 

z 1. kola, pokud nebude naplněn předpokládaný počet uchazečů; jejich konání bude probíhat 

v souladu se stávající právní úpravou. Termín pro odevzdání zápisových lístků je dle nové právní 

úpravy opět zkrácen pouze na 5 pracovních dnů. 

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám („přijímačky nanečisto“) 

Pro zlepšení povědomí o přijímacím řízení nabízí škola zájemcům možnost absolvování 

jednorázových přípravných kurzů, na nichž budou podány základní informace o způsobu 

vyplňování testů, jejich časové a obsahové náročnosti apod. V průběhu kurzu si účastníci 

vyzkoušejí „přijímačky nanečisto“ – vyplní část skutečného testu, který byl při přijímacích 

zkouškách zadáván v minulých letech a byl uvolněn pro tyto účely. 

Přípravné kurzy se uskuteční ve středu 27. května 2020 v následujících časech: 

13:00–14:30 matematika pro žáky 7. ročníků, český jazyk a literatura pro žáky 9. ročníků, 

15:00–16:30 matematika pro žáky 9. ročníků, český jazyk a literatura pro žáky 7. ročníků. 

Při konání přípravných kurzů platí shodná hygienická pravidla jako při vlastní přijímací zkoušce. 

Kapacita kurzu je omezena na nejvýše 15 osob včetně vyučujícího. Oproti běžné praxi je proto 

nutné se na přípravné kurzy předem nahlásit, a to nejpozději do úterý 26. května 2020 do 12:00 
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zástupci ředitele školy na telefonu (+420) 702 282 558, případně na e-mailu zastupce@gym-dk.cz. 

V případě velkého počtu zájemců by pak další shodný blok kurzů proběhl i následující den, tj. ve 

čtvrtek 28. května ve stejném časovém rozvržení. O tomto kroku budou zájemci informováni. 

Informační schůzka s přijatými žáky a jejich zákonnými zástupci 

Informační schůzka vedení školy a budoucích třídních učitelů s přijatými žáky a jejich zákonnými 

zástupci proběhne v pondělí 29. června 2020 v následujících časech: 

od 16 hodin pro žáky nastupující do šestiletého oboru studia (ze 7. tříd – budoucí žáci 1.C), 

od 17 hodin pro žáky nastupující do čtyřletého oboru studia (z 9. tříd – budoucí žáci 1.A). 

Obsahem schůzky bude vypořádání náležitostí potřebných pro zahájení studia, zejména: 

 představení budoucích třídních učitelů 

 doplnění případných chybějících osobních údajů žáků a zákonných zástupců pro účely 

zanesení do školní evidence 

 volba druhého cizího jazyka a předmětu estetické výchovy (u čtyřletého oboru), pokud tak 

již nebylo učiněno spolu s doručením zápisového lístku 

 předběžné seznámení se školním řádem, ŠVP a dalšími základními dokumenty školy 

 předání identifikačních bezkontaktních čipů ke vchodovému systému školy 

 informace o možnosti stravování ve školní jídelně SŠIS a ubytování v domově mládeže SŠIS 

 informace o povinnostech žáků a zákonných zástupců během studia 

 informace o dalších povinných náležitostech nutných pro studium (pomůckách, učebnicích, 

povinných exkurzích apod.) včetně informací o platbách za společné pomůcky zajišťované 

školou 

 aj. 

Prostor bude dán i dalším dotazům z řad žáků a zákonných zástupců. 

 

 

 

 

 

Mgr. Martina Kubíková 

ředitelka školy 
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