
GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 

Ivančice 1.4.2020 

 

Informace k přijímacímu řízení do prvního ročníku vzdělávání, informace o zahájení 

správního řízení – pozvánka k přijímací zkoušce, přidělení registračního čísla 

a informování o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 

 

Vážená paní, vážený pane, 

 

dovolte, abych Vás informovala o skutečnostech souvisejících s přijímacím řízením do 

prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. Na základě vládního návrhu o zvláštních 

pravidlech pro přijímání žáků na střední školy bylo stanoveno, že se přijímací zkoušky budou 

konat nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na středních školách. 

Konkrétní termín stanoví MŠMT. Pozvánku k přijímacímu řízení pošleme nejpozději 5 dnů 

před jejím konáním e-mailem. Změna je v ustanovení, že jednotnou přijímací zkoušku bude 

uchazeč konat pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Tyto 

výsledky si převezme také škola uvedená na přihlášce v druhém pořadí a rozhodne o 

přijetí/nepřijetí ke studiu. Pokud budete přijati na obě školy, rozhodnete se, na kterou ze škol 

odevzdáte zápisový lístek. 

 

Zahájení správního řízení 

Dnem doručení věcně a místně příslušnému správnímu orgánu „přihlášky ke vzdělávání – 

studiu ve střední škole“ účastníka řízení do prvního ročníku střední školy, jejíž činnost 

vykonává Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace, oboru vzdělání 

Gymnázium, denní forma vzdělávání, bylo zahájeno správní řízení v souladu s ustanovením 

§ 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a ve smyslu § 60a odst. 1 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), v platném znění. 

 

Správní orgán 

Správním orgánem v řízení je Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace. 

V řízení je oprávněnou úřední osobou v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 

v platném znění, Ing. Ivana Čermáková, ředitelka  školy - Gymnázium Jana Blahoslava 

Ivančice, příspěvková organizace. 

 

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení 

Podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, ředitelka střední školy vyhlásila 

první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021, a to do oboru 

vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání, 79-41-K/81 Gymnázium, denní 

forma vzdělávání. 

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 

Pro první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 

na Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace svou ředitelkou stanovila 

předpokládaný počet přijímaných uchazečů takto: 

79-41-K/41 Gymnázium 30 uchazečů, čtyřleté studium, denní forma 

79-41-K/81 Gymnázium 30 uchazečů, osmileté studium, denní forma 

  



Kritéria přijímacího řízení 

V souladu s ustanovením § 60d odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, Gymnázium 

Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace, svou ředitelkou stanovila pro první kolo 

přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání kritéria přijímacího řízení, která najdete 

na úřední desce na našich webových stránkách https://www.gjbi.cz/uredni-deska/. 

 

Místo a čas konání přijímací zkoušky 

V souladu s ustanovením § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, v prvním 

kole přijímacího řízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví termíny konání 

jednotné přijímací zkoušky. Termíny a místo konání zkoušky budou uvedeny v pozvánce, 

kterou obdržíte po jejich stanovení MŠMT. 

 

Obsah a forma přijímací zkoušky 

Přijímací zkouška se bude konat pouze v podobě jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka 

a literatury a z matematiky. 

 

Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura 

a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. 

 

Testy jednotné zkoušky jsou zpracovány v rozsahu učiva Rámcového vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání. 

 

Písemné testy jednotné zkoušky obsahují uzavřené testové úlohy s nabídkou odpovědi, 

otevřené testové úlohy bez nabídky odpovědi, případně široce otevřené úlohy s hodnocením 

postupu řešení. 

 

Seznam povolených pomůcek pro konání přijímací zkoušky 

Povolené pomůcky budou uvedeny v pozvánce k přijímacímu řízení. 

 

Přidělené registrační číslo 

Pro účely přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání Gymnázium, denní forma 

vzdělávání, pro školní rok 2020/2021 se účastníkovi řízení přiděluje toto registrační číslo: 

evidenční číslo přihlášky, které bude uvedené v pozvánce, kterou obdržíte.  

Uchazeči, kteří mají naši školu na druhém místě, neobdrží pozvánku k přijímací zkoušce, 

registrační číslo jim bude zasláno e-mailem. 

 

Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 

máte možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Termín pro 

vyjádření se k podkladům rozhodnutí bude oznámen společně s pozvánkou. 

 

Oznámení výsledků přijímacího řízení 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve výsledkové listině pod registračním číslem 

uchazeče do tří dnů po dni, kdy je škola obdrží od CERMATU, na webových stránkách školy. 

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče bude vydáváno osobně zákonným zástupcům 

uchazečů, termín vydávání obdržíte společně s pozvánkou k přijímacímu řízení. S sebou si 

vezměte občanský průkaz a zápisový lístek. 

 

S pozdravem 

Ing. Ivana Čermáková, ředitelka 

https://www.gjbi.cz/uredni-deska/

