Informace k přijímacímu řízení 2020
Vážení rodiče a uchazeči o studium na Gymnáziu Milady Horákové,
v souvislosti s aktuálními změnami v právní úpravě přijímacího řízení na střední školy
bychom vás chtěli informovat o nejdůležitějších skutečnostech, které z těchto změn vyplývají:
1. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a z matematiky se koná v pondělí 8. 6. 2020.
2. Přímo v naší škole budou přijímací zkoušku absolvovat pouze ti uchazeči, kteří mají
v podané přihlášce uvedeno GMH jako 1. školu v pořadí (případně ti, kteří ve své přihlášce
uvedli GMH jako 2. školu v pořadí a zároveň mají v 1. pořadí uvedenu školu s oborem,
pro nějž se jednotná přijímací zkouška nekoná). Zákonným zástupcům těchto uchazečů budou
nejpozději 25. 5. 2020 odeslány pozvánky k přijímací zkoušce (pokud je v přihlášce uvedena
e-mailová adresa, bude pozvánka odeslána rovněž elektronicky).
3. Pro test z českého jazyka je určen časový limit 70 minut (navýšení o 10 minut
oproti standardním podmínkám), pro matematiku 85 minut (navýšení o 15 minut).
4. Pro pohyb uchazečů v areálu školy před začátkem, v průběhu a po skončení přijímací
zkoušky platí stanovená hygienická a epidemiologická pravidla (zakrytí nosu a úst,
dodržování dvoumetrových rozestupů atp.). Dezinfekcí a dalšími hygienickými prostředky
budou vybaveny všechny školní prostory vyhrazené uchazečům při přijímací zkoušce.
5. Vstup do školy je povolen pouze uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám.
6. Uchazečům, kteří mají ve své přihlášce uvedeno GMH jako 2. školu v pořadí, se
pro potřeby přijímacího řízení na GMH budou započítávat výsledky testů z českého jazyka i
z matematiky, které absolvují na škole uvedené v 1. pořadí.
7. Výsledky přijímací zkoušky a pořadí uchazečů (jako obvykle budou zveřejněna pouze
jejich registrační čísla) budou umístěny na webových stránkách školy nejpozději 16. 6. 2020.
8. Vyplněný zápisový lístek mohou přijatí uchazeči nebo jejich zákonní zástupci škole
odevzdat do 5 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímací zkoušky (pozor –
oproti standardním podmínkám je tato lhůta aktuální právní úpravou zkrácena!), tj.
do jednotně stanoveného termínu 23. 6. 2020.
9. Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu
v listinné podobě. Pro přijímací řízení 2020 je ustanovením zákona č. 135/2020 Sb. zrušen
institut odvolání - nepřijatí uchazeči mohou místo toho podat žádost o vydání nového
rozhodnutí podle příslušných ustanovení správního řádu, a to nejpozději do 3 dnů ode dne,
kdy jim bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Nové rozhodnutí (tedy rozhodnutí o přijetí)
může ředitel školy vydat až po shromáždění všech došlých žádostí o toto rozhodnutí a
po uplynutí zákonné lhůty pro jejich podávání. (Vzor žádosti o vydání nového rozhodnutí
bude přiložen k rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.)
10. Na uvolněná místa mohou být na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí (viz bod 9.)
přijati uchazeči podle pořadí v přijímacím řízení. Nelze-li žádosti o nové rozhodnutí

vzhledem k naplněné kapacitě budoucího 1. ročníku vyhovět, ředitel školy vydá usnesení
o zastavení tohoto správního řízení.
11. Pokud je uchazeč na GMH přijat na základě nového rozhodnutí a svůj zápisový lístek již
předtím odevzdal na jiné škole, může si na této škole vyžádat jeho vrácení a zápisový lístek
následně předat naší škole (pro odevzdání zápisového lístku v tomto případě platí standardní
lhůta, tj. 10 pracovních dnů ode dne doručení nového rozhodnutí).
12. Pokud se uchazeč z vážných důvodů nebude moci přijímací zkoušky zúčastnit, musí být
nejpozději do 3 dnů po řádném termínu zkoušky škole doručena písemná omluva jeho
nepřítomnosti. Je-li omluva uznána jako důvodná, může uchazeč přijímací zkoušku vykonat
v náhradním termínu, jímž je úterý 23. 6. 2020.
Přejeme vám hodně sil a věříme, že i v současné nelehké době plné změn proběhne přijímací
řízení nerušeně a bez nepříjemných překvapení!
Filip Novák
ředitel školy

