Přijímací zkoušky
ve školním roce 2019/2020 bude na naší škole otevřena jedna třída osmiletého studijního
oboru 79-41-K/81 (žáci po 5. třídě ZŠ) a jedna třída čtyřletého studijního oboru 79-41-K/41
(žáci po 9. třídě ZŠ).
Přihlášku pro první kolo přijímacího řízení podávají rodiče žáka po potvrzení ředitelem
základní školy nejpozději do 1. března 2019 osobním doručením nebo poštou na naši školu:
Název školy: Gymnázium T.G.Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7, příspěvková
organizace
Adresa školy: Dukelské nám. 31/7, 693 31 Hustopeče
Přihlášku si můžete vyzvednout u svého třídního učitele, výchovného poradce nebo ředitele ZŠ,
nebo stáhnout na www.gymhust.cz popř. na www.cermat.cz (sekce Jednotná přijímací zkouška 2019/
Přihlášky na SŠ - včetně návodu na vyplnění).
Na přihlášce nevyžadujeme potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.
Pokud by z nějakého důvodu nešlo na přihlášce vyřídit potvrzení známek ze strany základní školy, je nezbytné spolu
s přihláškou zaslat ověřené kopie vysvědčení, ze kterých lze vyčíst požadované známky. Nebo při osobním doručení
přihlášky přinést originály těchto vysvědčení, jejich kopie spolu s úředním ověřením provede naše škola.

Uchazeči budou přijímáni na základě jednotné přijímací státní zkoušky, kterou
organizuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a na základě dalších kritérií
(průměrný prospěch ze tří posledních klasifikačních období, tzn. 1. a 2. pololetí
předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ; známky z Čj a M ve sledovaných
obdobích; umístění v některých okresních předmětových soutěžích).
Detailní informace o kritériích budou zveřejněny na www.gymhust.cz během měsíce ledna.
Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu z ČJ a písemného testu z M.
(Ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení. V prvním kole
přijímaček je možné podat až 2 přihlášky na dvě různé školy a v dalších kolech není počet omezen. Pokud
využijete možnosti podat v 1. kole dvě přihlášky, je nutné ji podat na obě vybrané školy a do obou přihlášek uvést
druhou školu, na kterou se v 1. kole hlásíte. Jednotnou přijímací zkoušku stačí konat jednou - výsledky obdrží
obě školy, na které uchazeč podá přihlášku (i ta škola, na které prijímací zkoušku nekonal).
Uchazeč v 1. kole však má právo konat přijímací zkoušku i dvakrát, a to na obou školách uvedených v
přihlášce (na 1. škole v 1. termínu, na 2. škole ve 2. termínu). Započítává se pak pouze lepší výsledek z
každého testu.
Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně
nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.)

Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení zašle ředitel Gymnázia T.G.
Masaryka, Hustopeče uchazeči 14 dní před termínem konání přijímacího řízení.
Po přijetí na Gymnázium T.G. Masaryka je nutné potvrdit úmysl do školy nastoupit
odevzdáním zápisového lístku řediteli gymnázia do 10 pracovních dnů od oznámení
rozhodnutí o přijetí. Pokud tak neučiní, má se za to, že se vzdal práva na toto místo a na jeho
místo lze přijmout jiného uchazeče.
(Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole nejpozději do 15. března. V
ostatních případech vydá při osobní návštěvě na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek
krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče. Žádost o vydání zápisového lístku bude vyplněna
na místě.)

V případě doručení rozhodnutí o nepřijetí na Gymnázium T.G. Masaryka, Hustopeče nic není
ztraceno. Může se stát, že uchazeči, kteří se umístili na přednějších místech si nakonec
vyberou jinou školu a uvolní se po nich nějaká volná místa. Vždy se vyplatí podat odvolání
k řediteli školy, která uchazeče původně nepřijala. Odvolání lze podat písemně do 3

pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. (Vzor odvolání na www.gymhust.cz. Odvolání je
nutné podat nejpozději 3. den na poštu )

Důležité termíny jednotných přijímacích zkoušek pro rok 2019
1. termín:
12. dubna 2019 - čtyřletý obor vzdělání (žáci 9. tříd ZŠ)
16. dubna 2019 - osmiletý obor vzdělávání (žáci 5. tříd ZŠ)
2. termín:
15. dubna 2019 - čtyřletý obor vzdělání (žáci 9. tříd ZŠ)
17. dubna 2019 - osmiletý obor vzdělávání (žáci 5. tříd ZŠ)
náhradní termín (pro oba obory vzdělávání)
1. termín 13. května 2019
2. termín 14. května 2019
Důležitá čísla
1

počet kol přijímacího řízení není omezen, musí být nejméně 1 kolo
každý uchazeč obdrží 1 zápisový lístek
náhradní termín zkoušky se koná nejpozději do 1 měsíce po řádném termínu zkoušky
1. dnem školního roku nebo dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí se uchazeč stává žákem školy

2

minimální počet termínů přijímacích zkoušek pro 1. kolo přijímacího řízení je 2
maximální počet přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení (platí i pro víceletá gymnázia). Počet
přihlášek pro 2. a další kola není omezen

3

do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání
do 3 dnů po termínu zkoušky se musí písemně omluvit důvod neúčasti u zkoušky

7

u 2. a dalšího kola se rozesílá pozvánka ke zkoušce nejpozději 7 dní před konáním

10

zápisový lístek musí být předán řediteli nejpozději do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí

14

u 1. kola školní přijímací zkoušky se rozesílá pozvánka nejpozději 14 dní před konáním

Další informace: www.cermat.cz

