GYMNÁZIUM, ROUDNICE NAD LABEM, HAVLÍČKOVA 175, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ č.2
Vážení uchazeči o studium,
na webových stránkách školy byla zveřejněna kritéria přijímacího řízení. Doporučuji seznámit se
s nimi: https://gym-rce.cz/prijimaci-rizeni/. Důležitá je pro vás informace, že povinnou součástí
přijímacího řízení bude na našem gymnáziu jednotná přijímací zkouška, tedy testy z matematiky a z
českého jazyka, které připraví a vyhodnotí společnost Cermat.
Ve školním roce 2022/2023 otevřeme dvě třídy čtyřletého cyklu, přijato bude maximálně 50
uchazečů z 9. tříd ZŠ. Dále bude otevřena jedna třída osmiletého cyklu, přijato bude maximálně 30
uchazečů z 5. tříd ZŠ.

Srdečně vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který proběhne v pátek 14.1.2022 v době od 8:30
do 18:00 hod. Na vaše dotazy budou odpovídat učitelé i studenti gymnázia.

Připomínám, že žákům 9. tříd nabízíme pravidelné přípravné kurzy, které probíhají každou středu
(začátek vždy v 18:00 hod.). Účast na těchto kurzech je dobrovolná a bezplatná (zájemci se jich
účastní pouze tehdy, mají-li čas a chuť).
Přípravné kurzy probíhají distančně s využitím aplikace Microsoft Teams. Účet vám založím a v
případě zájmu pošlu návod pro práci v této aplikaci.
V žádném případě nemůžeme a ani nechceme nahradit činnost základní školy a kvalitní domácí
přípravu. Jedná se pouze o další formu podpory, která má žákům 9. tříd usnadnit situaci.
Máte-li o přípravné kurzy zájem, můžete přihlášku zaslat na e-mail: prijimacky.gym-rce@seznam.cz
(do přihlášky upřesněte svoje jméno a základní školu, kterou navštěvujete).
Vím, že o přípravné kurzy mají zájem také žáci 5. tříd. Pokud to epidemická situace umožní, budeme
realizovat dva přípravné kurzy v únoru a březnu 2022. O podrobnostech vás budu včas informovat.

Podmínkou přijetí na střední školu je včasné podání přihlášky. V letošním roce je nutné odevzdat
řádně vyplněnou a potvrzenou přihlášku na podatelně našeho gymnázia (1. patro, dveře č. 107,
případně 108) nejpozději do 1. března 2022.
Provoz kanceláře školy:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

7.30 až 15.00 hod.
7.30 až 16.00 hod.
7.30 až 15.00 hod.
7.30 až 16.00 hod.
7.30 až 15.00 hod.

Pokud vám úřední hodiny nevyhovují, můžete si telefonicky domluvit osobní návštěvu v jiném čase.
Přihlášku pochopitelně můžete poslat i poštou, nicméně to příliš nedoporučuji. Při osobním předání
můžeme v přihlášce okamžitě odstranit případné administrativní nedostatky.

Vzor aktuálního formuláře přihlášky ke vzdělávání je vám k dispozici na webových stránkách školy:
https://gym-rce.cz/prijimaci-rizeni/prihlasky-ke-studiu-vzor/
Editovatelnou přihlášku si můžete rovněž stáhnout na stránkách společnosti CERMAT:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss
Upozorňuji vás na skutečnost, že naše škola nevyžaduje lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti
ke studiu.
Na přihlášce je nutné vyplnit název naší školy a kód studijního oboru:
Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace
79-41-K/41 Gymnázium (kód oboru pro uchazeče o čtyřleté studium)
79-41-K/81 Gymnázium (kód oboru pro uchazeče o osmileté studium)
Na webových stránkách společnosti CERMAT rovněž najdete návod pro správné vyplnění přihlášky.

Nejčastější dotazy k průběhu přijímacího řízení:
Kde dostanu přihlášku k přijetí na střední školu?
Formulář přihlášky vám poskytne základní škola. V elektronické podobě si můžete přihlášku stáhnout
a vytisknout z webových stránek našeho gymnázia (záložka PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ), případně ze stránek
společnosti Cermat.
Proč se do přihlášky vyplňuje i datum narození zákonného zástupce?
Tak to opravdu nevím 
Musí uchazeč odevzdat formulář přihlášky s barevným rozlišením, nebo může použít i černobíle
vytištěný formulář?
Barevné rozlišení formuláře přihlášky není nutné. Stačí, když uchazeč odevzdá přihlášku v černobílé
formě.
K jakým chybám nejčastěji dochází při vyplňování přihlášky ke studiu?
V této souvislosti chci upozornit zejména na to, že chybné údaje v přihlášce nesmí být zakryty
korekčním perem (tzv. „bělítkem“). Případnou opravu údajů v přihlášce navíc musí potvrdit základní
škola.
Obě strany přihlášky musí být na jediném listu (je tedy nutné nastavit si oboustranný tisk).

Údaje v přihlášce musí být potvrzeny vedením základní školy (razítko a podpis statutárního zástupce
školy).
Nezapomeňte čitelně vyplnit kontaktní údaje, tj. telefonní číslo a e-mail uchazeče i jeho zákonného
zástupce. Usnadníte tím případnou komunikaci při řešení administrativních nedostatků v přihlášce.
Na kolik středních škol se mohu v rámci prvního kola přijímacího řízení přihlásit?
Stále platí možnost podat až 2 přihlášky v rámci prvního kola. Při vyplňování formuláře přihlášky se
uvádí na obou tiskopisech obě školy, na které se uchazeč hlásí. Pořadí škol musí být na obou
tiskopisech stejné.
Každý uchazeč má až dva pokusy na to, aby co nejlépe zvládl přijímací testy. Celkové hodnocení
přijímacího řízení se bude opírat o testy, v nichž uchazeč dosáhne lepšího výsledku, a to nezávisle na
tom, na které škole tyto testy skládal (platí to v případě, že obě školy budou realizovat jednotné
přijímací zkoušky připravené společností Cermat).
POZOR, pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací
zkouška koná, může jednotnou přijímací zkoušku konat pouze jednou.
Mám speciální vzdělávací potřeby. Můžu požádat o úpravu podmínek konání přijímacího řízení?
Úprava podmínek konání přijímacího řízení je plně v kompetenci ředitele střední školy. Jedná se však
o velmi komplikovanou problematiku a případná odpověď přesahuje rámec našeho Informačního
zpravodaje. Veškeré informace o možnostech úpravy přijímacího řízení jsou vám k dispozici zde:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni
Kdy obdržím pozvánku k přijímací zkoušce?
Pozvánky k přijímací zkoušce budou uchazečům rozeslány v průběhu března 2022.
Kdy budou probíhat přijímací zkoušky?
Do čtyřletého oboru studia budou přijímací zkoušky probíhat v termínech 12. a 13. dubna 2022, do
osmiletého oboru studia budou přijímací zkoušky probíhat ve dnech 19. a 20. dubna 2022.
Co když nebudu moci konat přijímací zkoušky v řádném termínu (např. ze zdravotních důvodů)?
Neúčast uchazeče je nutné nejpozději do 3 dnů písemně omluvit a omluva musí být ředitelem školy
uznána (většinou to znamená předložit společně s omluvou i lékařskou zprávu). Náhradní termín
testů pro první kolo přijímacího řízení byl stanoven na 10. a 11.5.2022.
Kdo mi vydá zápisový lístek?
Uchazeč obdrží zápisový lístek na své základní škole nejpozději do 15. března 2022. Pokud již nejste
žákem základní školy, musíte se obrátit s žádostí o vydání zápisového lístku na příslušný krajský úřad.
Naše gymnázium zápisové lístky vydávat nemůže.
Jsou k dispozici ilustrační testy přijímacích zkoušek?
Ano, ilustrační testy (testový sešit, záznamový arch, klíč správných řešení) jsou vám k dispozici na
webových stránkách společnosti CERMAT: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-kprocvicovani.

Kde najdu další informace k průběhu přijímacího řízení?
Čtěte naše webové stránky, případně doporučuji stránky společnosti Cermat.
Nevím si s něčím rady. Co mám dělat?
Pište, mailujte, volejte, přijďte k nám do školy. Vždy vám rádi pomůžeme a poradíme.
tel.: 416 83 73 20; 739 204 971
e-mail: prijimacky.gym-rce@seznam.cz
Na závěr jedna drobná žádost:
Pokud upřednostňujete naše gymnázium, velmi oceníme, když využijete 1. termínu prvního kola
přijímacího řízení (v přihlášce uvedete naše gymnázium na prvním místě). Organizace přijímacích
zkoušek je náročná na čas i prostor a komplikuje řádnou výuku již přijatých žáků. Většinu uchazečů
bychom tedy rádi otestovali hned v prvním možném termínu. Pokud se však rozhodnete jinak,
budeme to pochopitelně respektovat.

Chcete-li se seznámit s prostředím školy a konzultovat podmínky přijetí ke studiu, můžete si
telefonicky domluvit individuální návštěvu školy. Podmínkou však je předchozí telefonická rezervace
termínu na tel. čísle: 739 204 971.

Další informace o přijímacím řízení a o podmínkách studia na naší škole získáte odběrem
Informačních zpravodajů. Stačí napsat na e-mail: prijimacky.gym-rce@seznam.cz

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

Mgr. Petr Dobeš, ředitel gymnázia

