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Informace k vyhodnocení výsledků 1. kola přijímacího řízení 

 

Cermat zpřístupní výsledky jednotné zkoušky školám 19. května 2021. 

Ředitel školy do 2 pracovních dnů (do 21. 5. 2021) po zpřístupnění hodnocení Cermatem 
zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole; ředitel školy zveřejnění výsledky v 
anonymizované podobě. 

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád), ve znění pozdějších 
předpisů, mají účastníci před vydáním rozhodnutí ve věci možnost vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí. Zákonní zástupci uchazečů mají možnost nahlédnout do spisu ve čtvrtek 20. 5. 
2021 v době od 13:00 do 15:00 hod. Vstup do budovy školy bude umožněn, jestliže osoba 
doloží, že: 

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, nebo 
b) má doklad o tom, že prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a 
uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 
a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-
CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 
dní, nebo 
c) má doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC 
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na 
přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo 
d) má certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 
onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou 
dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) 
uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno 
dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. 

Přijatí uchazeči 

Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání nezasíláme poštou. Je možné si je vyzvednout 

v úředních hodinách (pracovní dny 8:00 – 15:00 hodin). Pokud přijatý uchazeč chce studovat 

na naší škole, musí do 10 pracovních dnů doručit škole zápisový lístek. Zápisový lístek vydává 

základní škola. Jestliže uchazeč nestuduje na základní škole, zápisový lístek vydává Magistrát 

hlavního města Prahy nebo krajský úřad podle místa trvalého bydliště. 

Při odevzdání zápisového lístku se bude vyplňovat Dotazník na volbu druhého cizího jazyku. 
Jako druhý cizí jazyk mohou přijatí uchazeči volit francouzský jazy, německý jazyk a španělský 
jazyk. I když se škola bude snažit maximálně vyhovět volbě druhého cizího jazyka, vyhrazuje 
si právo podle provozních podmínek gymnázia zařadit žáka do jiné než zvolené jazykové 
skupiny.  
 

Nepřijatí uchazeči 

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke vzdělávání si může zákonný zástupce vyzvednout osobně 

v kanceláři školy, a to pouze v pátek 21. 5. 2021 v době 7:30 – 12:00. Následující pracovní 

den pak budou Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče odeslána poštou, na doručenku. Rozhodnutí  
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se na poště ukládá po dobu 7 dnů, pak je považováno za doručené. Případné odvolání je 

nutné podat do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí nebo doručení rozhodnutí o nepřijetí. 

 

V Praze dne 18. 5. 2021 

Mgr. Šárka Hurtlová 

     zástupce ředitele školy 


