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Pozvánka 
 

 ke konání jednotných přijímacích zkoušek do prvního ročníku osmiletého studia  
oboru 79-41-K/81 pro uchazeče z pátých tříd  

 
Do 1. ročníku osmiletého studia obru 79-41-K/81 gymnázium bude přijato 30 žáků, kteří splní kritéria 
a umístí se na 1. – 30. místě podle počtu dosažených bodů. 
 
Zákonní zástupci nezletilých uchazečů mají dle § 36 dost. 3 zákona 500/2004 Sb. správního řádu, 
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 16. 6. 2020 od 12:00 hod. do 14:00 hod. v kanceláři 
ředitelství školy. 
 
Uchazeči konají pouze jednotné přijímací zkoušky, školní zkoušku škola neorganizuje.   
 
Termín konání a úprava časového limitu pro konání testů: 
9. června 2020 – osmileté studium, test z matematiky 85 minut, test z českého jazyka a literatury 70 
minut. 
Začátek testu z matematiky v 8:30, začátek testu z českého jazyka 10:55, předpokládaný konec zkoušek 
12:20. 
(pro žáky s PUP je třeba počítat s prodloužením viz. pozvánka ke konání jednotných testů).  
 
Kritéria přijímacího řízení  
 Kritéria zveřejněná k 31. 1. zůstávají beze změny a jsou stále dostupné na www.gymfry.cz. Jedinou 
změnou je zrušení institutu odvolání, proto bude ihned přijato 30 prvních uchazečů v osmiletém oboru. 
 
Termín zveřejnění výsledků  
Seznam přijatých uchazečů bude dle platné legislativy zveřejněn elektronicky na adrese 
www.gymfry.net a zároveň na vývěsce u hlavního vchodu do budovy školy dne 17. 6. 2020 ve 13 hodin. 
(tj. nebude zasíláno rozhodnutí o přijetí). Uchazeči budou na tomto seznamu označeni pouze 
evidenčním číslem přihlášky (viz. pozvánka ke konání jednotných testů).  
 
Odevzdání zápisových lístků 
Termín odevzdání zápisových lístků je v tomto roce dán lhůtou pět pracovních dní od zveřejnění 
seznamu přijatých uchazečů – ministerstvem byl stanoven nejzazší termín 24. 6.2020. Zápisový lístek 
může zákonný zástupce uchazeče odevzdat osobně v kanceláři školy Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 
884, příspěvková organizace, denně od 7:30 do 15:30 hodin, též jej může zaslat poštou, razítko však 
musí být nejpozději výše uvedeného data. V případě, že nebude zápisový lístek odevzdán ve stanové 
lhůtě, vzdává se tímto práva přijetí žáka. 
 
Rozhodnutí o nepřijetí 
Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí ředitele školy v písemné podobě. Toto bude odesláno dne 17. 6. 
2020 odpoledne poštou. Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti 
rozhodnutí o nepřijetí odvolání. I nadále, však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který uspěl u 
přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů. Tento uchazeč 
může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“). 
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Nepřijetí z kapacitních důvodů  
V tomto případě (a vzhledem k tomu, že někteří přijatí uchazeči pravděpodobně oznámí, že ke studiu 
nenastoupí a neodevzdají zápisový lístek) může zákonný zástupce uchazeče do tří dnů od doručení 
rozhodnutí o nepřijetí podat žádost o vydání nového rozhodnutí. Poučení o postupu v tomto případě 
bude součástí rozhodnutí o nepřijetí nebo jej naleznete na www.gymfry.cz.  
 
Náhradní termíny pro konání jednotné přijímací zkoušky 
Jsou určeny pro uchazeče, kteří se do tří dnů z vážných důvodů písemně omluví řediteli školy z řádného 
termínu (nemoc, karanténní opatření, …). Náhradní termín stanovilo ministerstvo na úterý dne 23. 6. 
2020. 
 

Bezpečnostní a hygienická pravidla 
Jsou součástí pozvánky, uchazeči jsou povinni při vstupu do budovy odevzdat čestné prohlášení o 
neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Vstup do budovy školy bude dle současných 
opatření umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Při vstupu do budovy je nutné 
dodržovat časové rozmezí uvedené v pozvánce. 
 
 
Ve Frýdlantu, 20. 5. 2020 
 
 
 
S přáním úspěchu při přijímacím řízení 
 
 
 
 Mgr. Pavel Čumpelík 
 ředitel školy   
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