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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ č.3
Vážení zákonní zástupci, vážení uchazeči o studium,
včas a řádně jste podali přihlášku ke vzdělávání na našem gymnáziu. Vaší důvěry si opravdu vážím.
Snažím se, aby bylo celé přijímací řízení maximálně transparentní a abyste měli k dispozici všechny
potřebné informace. Z toho důvodu vzniklo již 3. číslo INFORMAČNÍHO ZPRAVODAJE, které vám nyní
posílám. Pokud máte zájem o starší čísla IZ, jsou vám k dispozici na webových stránkách školy
(záložka PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ).

Kolik uchazečů podalo přihlášku ke vzdělávání na Gymnáziu Roudnice nad Labem?
O studium ve čtyřletém cyklu (žáci 9. tříd ZŠ) se letos uchází 79 uchazečů. Naše gymnázium preferuje
50 z nich (v přihlášce tito uchazeči uvedli Gymnázium Roudnice nad Labem na prvním místě).
Připomínám, že přijato bude maximálně 50 uchazečů.
O studium v osmiletém cyklu (žáci 5. tříd ZŠ) se letos uchází 99 uchazečů. Naše gymnázium preferuje
85 z nich (v přihlášce tito uchazeči uvedli Gymnázium Roudnice nad Labem na prvním místě).
Připomínám, že přijato bude maximálně 30 uchazečů.
Kdy se budou konat přijímací zkoušky?
Pravděpodobně již víte, že do čtyřletého gymnázia budou žáci 9. tříd skládat přijímací zkoušky 12. a
13. dubna 2022. V úterý 12.4. budou skládat zkoušky ve škole, kterou v přihlášce uvedli na prvním
místě, ve středu 13.4. budou skládat přijímací zkoušky ve škole, kterou v přihlášce uvedli na druhém
místě. Změna pořadí jednotlivých škol již není možná.
Do osmiletého gymnázia budou žáci 5. tříd skládat přijímací zkoušky 19. a 20. dubna 2022. V úterý
19.4. budou skládat zkoušky ve škole, kterou v přihlášce uvedli na prvním místě, ve středu 20.4.
budou skládat přijímací zkoušky ve škole, kterou v přihlášce uvedli na druhém místě. Změna pořadí
jednotlivých škol již není možná.
Pokud uchazeč uvedl v přihlášce pouze jednu školu (týká se to některých žáků 5. tříd), bude přijímací
testy skládat jen v jednom termínu (má tedy k dispozici jediný pokus).
Pokud se uchazeč v řádném termínu nedostaví ke konání testů, může svoji nepřítomnost omluvit.
Nejčastějším důvodem nepřítomnosti bývá nemoc, kterou je však nutné doložit lékařskou zprávou.
Uznám-li omluvu uchazeče, bude tento konat přijímací zkoušku v náhradním termínu, který byl
stanoven na 10. a 11. května 2022.
Kolik času budou mít uchazeči na zvládnutí jednotlivých testů?
V případě českého jazyka bude test trvat 60 minut, v případě matematiky 70 minut. Delší čas
poskytneme uchazečům, kteří společně s přihláškou předložili doklad, na jehož základě můžu
rozhodnout o úpravě podmínek konání přijímací zkoušky.

Mohou rodiče doprovodit své dítě na přijímací zkoušky?
Ano. Zákonní zástupci budou moci zůstat v budově školy i v době konání testů, budou však muset
respektovat stanovená pravidla. V budově školy pro ně vyčlením jednu místnost (připojení
k Internetu, káva, čaj … to vše je samozřejmostí).
Kdy obdržím pozvánku k přijímacím zkouškám?
Pozvánky obdržíte ještě během března (pravděpodobně je budeme odesílat v pondělí 21.3.2022).
Pozvánky vám pošlu formou doporučeného dopisu na adresu, kterou jste uvedli v přihlášce. Součástí
pozvánky budou informace o termínu přijímací zkoušky, seznam povolených pomůcek a také
identifikační číslo, pod nímž zveřejním výsledky uchazeče.
Co dalšího bude součástí dopisu s pozvánkou?
Součástí pozvánky bude i připomenutí vašeho práva nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům pro
vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu. Povinnost informovat vás o této skutečnosti mi ukládá
§ 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Upozorňuji, že se
jedná o vaše právo, nikoli povinnost.
Jak bude probíhat prezence v den konání přijímacích zkoušek?
Po příchodu do budovy gymnázia najdete na vyvěšených seznamech své jméno a odeberete se do
určené učebny. Před učebnou se vás ujme některý z našich učitelů. Zkontroluje vaši totožnost
(předložíte pozvánku, případně občanský průkaz), ujistí se, že máte všechny povolené pomůcky a
podá vám základní informaci o průběhu zkoušek.
Budete-li mít jakékoli potíže, neváhejte oslovit kohokoli z přítomných učitelů. Důrazně vás však
upozorňuji na skutečnost, že v budově školy musíte dodržovat všechna pravidla, s nimiž budete
seznámeni. Jejich nedodržování může mít za následek vaše vyloučení z přijímacího řízení.
Musím mít přezůvky?
Nikoli. Očekáváme však, že si před vstupem do budovy školy řádně očistíte svoji venkovní obuv.
Mohu v době mezi testem z matematiky a z českého jazyka opustit budovu školy?
Nesmíte.
Co dělat v případě, že jsem nebyl přijat, ale přesto chci studovat na roudnickém gymnáziu?
Tato otázka je sice předčasná, ale chápu, že uchazeči mohou mít určité obavy týkající se jejich dalšího
studia. Pokud jde o žáky 5. tříd, tak případný neúspěch v přijímacím řízení nepředstavuje žádný
zásadní problém. Budete-li mít i nadále zájem o gymnaziální vzdělávání, můžete se ke studiu přihlásit
za čtyři roky, tedy až budete v 9. třídě.
Vážnější je situace pro žáky, kteří v letošním roce ukončí plnění povinné školní docházky a chtějí
pokračovat ve středoškolském studiu.

Především je třeba si uvědomit, že přijati budou i uchazeči, kteří upřednostňují jinou střední školu.
Pokud tito uchazeči na naši školu nenastoupí, uvolní místo těm, kteří sice nebyli přijati, ale podali
odvolání proti nepřijetí. Abych vám usnadnil situaci, vyznačím ve výsledkové listině neúspěšné
uchazeče, kteří budou mít reálnou naději na to, že se svým odvoláním uspějí.
V této chvíli však nemá smysl se celé problematice tzv. autoremedury (změna rozhodnutí ředitele
školy) věnovat. Bude-li se vás tato záležitost týkat, pošlu vám podrobné informace o doporučeném
postupu a vzor odvolání. Nyní vás chci pouze ujistit o tom, že vám naše škola poskytne veškerou
možnou podporu.

Stále platí, že si uchazeči o vzdělávání mohou prohlédnout budovu školy, případně konzultovat
podmínky přijímacího řízení a samotného studia na gymnáziu. Budete-li mít zájem, objednejte se na
tel. čísle: 739 204 971

Aktuální dění na naší škole můžete sledovat na školních webových stránkách: www.gym-rce.cz
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