Organizační pokyny pro uchazeče o studium na Gymnáziu Cheb a
jejich zákonné zástupce pro dny přijímacích zkoušek v květnu 2021
Pondělí 3. 5. 2021 (uchazeči o studium čtyřletého cyklu vzdělávání) –
1. termín - 1. místo Gymnázia Cheb na přihlášce ke studiu
Úterý 4. 5. 2021 (uchazeči o studium čtyřletého cyklu vzdělávání) –
2. termín - 2. místo Gymnázia Cheb na přihlášce ke studiu
Středa 5. 5. 2021 (uchazeči o studium osmiletého cyklu vzdělávání) –
1. termín - 1. místo Gymnázia Cheb na přihlášce ke studiu
Čtvrtek 6. 5. 2021 (uchazeči o studium osmiletého cyklu vzdělávání) –
2. termín - 2. místo Gymnázia Cheb na přihlášce ke studiu
1. Uchazeči čekají v uvedený den v 7:45 hodin před vchodem do budovy (hlavní vstup pro
žáky v pavilónu A) Gymnázia Cheb, Nerudova 2283/7 (v 7:45 hodin). Rodičům i žákům
vchod do budovy gymnázia není před touto hodinou povolen.
2. Před vstupem do budovy musí žáci předložit potvrzení o negativním výsledku testu na
onemocnění COVID – 19, které není starší než 7 dnů. Potvrzení může vydat základní škola,
jejíž je uchazeč žákem, nebo zdravotnické zařízení. Alternativou je předložení potvrzení
zdravotnického zařízení o tom, že uchazeč prodělal onemocnění COVID – 19 a od prvního
testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více jak 90 dní. Je možné provedení antigenního
testu v den přijímacích zkoušek od 7:15 hodin v aule Gymnázia Cheb. Dodržte prosím
stanovený čas, pozdější testování není možné.
3. Po úvodním přivítání budou žáci učiteli (zadavateli jednotných přijímacích zkoušek) uvedeni
společně do učeben, ve kterých budou přijímací zkoušky probíhat. Seznamy žáků a
přidělených učeben budou vyvěšeny u hlavního vchodu a na úřední desce Gymnázia Cheb.
Na dostavení se do správné učebny bude dostatek času. Vedle vstupu do učeben budou
vyvěšeny jmenné seznamy uchazečů o studium.
4. Žáci se nemusí přezouvat, musí mít s sebou potřeby a dokumenty uvedené v pozvánce.
5. V zájmu zachování objektivity přijímacích zkoušek není rodičům uchazečů vstup do
budovy Gymnázia Cheb po dobu přijímacích zkoušek povolen.
6. Uchazeči nebudou mezi zkouškami z matematiky a českého jazyka opouštět budovu školy.
Přijímací zkoušky z českého jazyka žáci budou konat ve stejné učebně jako přijímací
zkoušku z matematiky.
7. Předpokládaný čas ukončení zkoušek je v 12:35 hodin. Pro žáky s uzpůsobenými
podmínkami v 12:55 hodin (při prodloužení času na vypracování testů o 25%) nebo v 13:30
hodin (při prodloužení času na vypracování testů o 50%).
8. V případě nepřítomnosti se žák resp. jeho zákonný zástupce musí řádně nejpozději do tří
dnů od konání zkoušek omluvit a informovat se v sekretariátu školy o náhradním termínu.
Přijímací komise bude vyžadovat potvrzení o nemoci od lékaře.
9. Pořadí žáků vyplývající z kritérií přijímacího řízení budou v papírové podobě zveřejněno na
úřední desce školy (nástěnka při vchodu do areálu Gymnázia Cheb) zřejmě v pondělí 19. 5.

2021. Uvedena budou pouze registrační čísla, která uchazeči obdrží u přijímacích zkoušek.
Toto pořadí bude také zároveň zveřejněno na webových stránkách Gymnázia Cheb –
www.gymcheb.cz v odkazu Uchazeči. Definitivní výsledky přijímacího řízení budou
zveřejněny zřejmě 20. 5. 2021.
10. Nahlédnout do spisu uchazeče budou mít možnost zákonní zástupci uchazečů ve čtvrtek
20. 5. 2021 od 10:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin. Vstup bude možný přes
sekretariát školy.
11. Rozhodnutí o přijetí ke studiu na střední školu nebudou zasílána poštou, oznamují se
zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem
řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu na webových stránkách školy a
v papírové podobě na úřední desce Gymnázia Cheb se tato rozhodnutí považují za
oznámená.
12. Dle ustanovení § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), svůj úmysl vzdělávat se v dané
střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním
zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději
do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za
včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
28. 4. 2021

Jan Žídek, zástupce ředitele Gymnázia Cheb

