Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na střední školu
pro školní rok 2021/2022
V souladu s § 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovila ředitelka kritéria přijímacího řízení pro
přijetí do 1. ročníku jednotlivých studijních a učebních oborů pro školní rok 2021/2022.
Důležité termíny:
do 1. března 2021 – odevzdání vyplněné přihlášky uchazeče škole;
Řádné termíny jednotné přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky 1. termín
12. dubna 2021 – řádný termín přijímacích zkoušek na čtyřleté obory, včetně nástavbového
studia;
14. dubna 2021 – řádný termín přijímacích zkoušek na osmileté gymnázium;
Přijímací zkoušky 2. termín
13. dubna 2021 – řádný termín přijímacích zkoušek na čtyřleté obory, včetně nástavbového
studia;
15. dubna 2021 – řádný termín přijímacích zkoušek na osmileté gymnázium;
Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky (pro uchazeče, kteří se ze zdravotních či jiných
důvodů nemohli zúčastnit řádného termínu jednotné přijímací zkoušky a řádně se omluvili)
1. termín 12. května 2021;
2. termín 13. května 2021;
od čtvrtka 29. dubna 2021 zveřejnění výsledků řádného termínu přijímacích zkoušek (případně
výsledků přijímacího řízení u maturitních oborů) a od čtvrtka 22. dubna 2021 zveřejnění výsledků
přijímacího řízení u učebních oborů (úřední deska školy ve vestibulu a www.gvi.cz);
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl zveřejněn výsledek přijímacího řízení
odevzdat ředitelce školy zápisový lístek (pouze v denní formě studia).
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I. Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení ve školním roce 2021/2022 pro obory
vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, 79-41-K/41 Gymnázium, 18-20-M/01 Informační
technologie, 23-41-M/01 Strojírenství, 64-41-L/51 Podnikání (3leté nástavbové
dálkové studium)
79-41-K/81 Gymnázium (8leté denní studium)
1. Všichni uchazeči budou konat přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky.
Při přijímací zkoušce bude zohledněn prospěch ze ZŠ a podíl z celkové hodnoty kritérií bude
následující:
český jazyk a literatura 30 %
matematika 30 %
prospěch ze ZŠ 40 %
2. Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:
a) celkového průměrného prospěchu ze ZŠ z prvního pololetí školního roku 2019/2020
a prvního pololetí školního roku 2020/2021 zaokrouhleného na dvě desetinná místa.
Hodnocení v rozsahu 0 až 50 bodů.
Průměrný prospěch je hodnocen v rozsahu:
1,00

…… 50 bodů

do 1,29

…… 45 bodů

1,30 – 1,49

…… 40 bodů

1,50 – 1,69

…… 35 bodů

1,70 – 1,89

…… 30 bodů

1,90 – 2,09

…… 25 bodů

2,10 – 2,29

…… 20 bodů

2,30 – 2,49

…… 15 bodů

2,50 – 2,69

…… 10 bodů

2,70 – 2,89

…… 5 bodů

2,90 a více

…… 0 bodů

b) výsledků přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů (test
z českého jazyka a literatury a z matematiky)
Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL)

…… 0 až 50 bodů

Hodnocení testu z matematiky (M)

…… 0 až 50 bodů
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3. Uchazeči se řadí podle celkového počtu získaných přepočtených bodů v přijímacím řízení.
V případě rovnosti bodů bude rozhodovat:
a) vyšší počet bodů získaných z přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury
+ matematiky;
b) vyšší počet bodů získaných z přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury;
c) vyšší počet bodů získaných z přijímací zkoušky z matematiky;
d) lepší průměrný prospěch z prvního pololetí školního roku 2020/2021.
4. Ke studiu bude přijato nejvýše 30 uchazečů.
5. Vyplněnou přihlášku doručte škole do pondělí 1. března 2021. Přiložte případné vyjádření
pedagogicko-psychologické poradny o specifických poruchách učení. Přihláška uchazeče
nemusí obsahovat lékařské potvrzení.
6. Řádný termín konání jednotných přijímacích zkoušek je stanoven na středu 14. dubna 2021
(2. termín je 15. dubna 2021).
7. Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží přihlášení uchazeči poštou s informacemi o průběhu
přijímacích zkoušek. Přijímací zkoušky proběhnou v budově Gymnázia, Husovo náměstí 1,
Ledeč nad Sázavou.
8. Výsledky 1. kola přijímacího řízení v řádném termínu budou zveřejněny od čtvrtka 29. dubna
2021 na úřední desce školy a na www.gvi.cz.

79-41-K/41 Gymnázium (4leté denní studium)
1. Všichni uchazeči budou konat přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky.
Při přijímací zkoušce bude zohledněn prospěch ze ZŠ a podíl z celkové hodnoty kritérií bude
následující:
český jazyk a literatura 30 %
matematika 30 %
prospěch ze ZŠ 40 %
2. Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:
a) celkového průměrného prospěchu ze ZŠ z prvního pololetí školního roku 2019/2020
a prvního pololetí školního roku 2020/2021 zaokrouhleného na dvě desetinná místa.
Hodnocení v rozsahu 0 až 50 bodů.
Průměrný prospěch je hodnocen v rozsahu:
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1,00

…… 50 bodů

do 1,29

…… 45 bodů

1,30 – 1,49

…… 40 bodů

1,50 – 1,69

…… 35 bodů

1,70 – 1,89

…… 30 bodů

1,90 – 2,09

…… 25 bodů

2,10 – 2,29

…… 20 bodů

2,30 – 2,49

…… 15 bodů

2,50 – 2,69

…… 10 bodů

2,70 – 2,89

…… 5 bodů

2,90 a více

…… 0 bodů

b) výsledků přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů (test
z českého jazyka a literatury a z matematiky)
Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL)

…… 0 až 50 bodů

Hodnocení testu z matematiky (M)

…… 0 až 50 bodů

3. Uchazeči se řadí podle celkového počtu získaných přepočtených bodů v přijímacím řízení.
V případě rovnosti bodů bude rozhodovat:
a) vyšší počet bodů získaných z přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury
+ matematiky;
b) vyšší počet bodů získaných z přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury;
c) vyšší počet bodů získaných z přijímací zkoušky z matematiky;
d) lepší průměrný prospěch z prvního pololetí školního roku 2020/2021.
4. Ke studiu bude přijato nejvýše 30 uchazečů.
5. Vyplněnou přihlášku doručte škole do pondělí 1. března 2021. Přiložte případné vyjádření
pedagogicko-psychologické poradny o specifických poruchách učení. Přihláška uchazeče
nemusí obsahovat lékařské potvrzení.
6. Termín konání přijímacích zkoušek je stanoven na pondělí 12. dubna 2021 (2. termín konání
testů je 13. dubna 2021).
7. Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží přihlášení uchazeči poštou s informacemi o průběhu
přijímacích zkoušek. Přijímací zkoušky proběhnou v budově Gymnázia, Husovo náměstí 1,
Ledeč nad Sázavou.
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8. Ředitelka školy může do 8. března 2021 rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky, pokud
počet přijatých přihlášek ke vzdělávání do tohoto oboru bude nižší než předpokládaný počet
přijímaných uchazečů nebo bude tomuto počtu roven. Toto rozhodnutí bude zveřejněno
na webových stránkách školy a sděleno uchazečům.
Uchazeči se budou řadit podle celkového průměrného prospěchu ze ZŠ z prvního pololetí
školního roku 2019/2020 a prvního pololetí školního roku 2020/2021 zaokrouhleného na dvě
desetinná místa.
9. Výsledky 1. kola přijímacího řízení v řádném termínu budou zveřejněny od čtvrtka 29. dubna
2021 na úřední desce školy a na www.gvi.cz.

18-20-M/01 Informační technologie (4leté denní studium)
1. Všichni uchazeči budou konat přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky.
Při přijímací zkoušce bude zohledněn prospěch ze ZŠ a podíl z celkové hodnoty kritérií bude
následující:
český jazyk a literatura 30 %
matematika 30 %
prospěch ze ZŠ 40 %
2. Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:
a) celkového průměrného prospěchu ze ZŠ z prvního pololetí školního roku 2019/2020
a prvního pololetí školního roku 2020/2021 zaokrouhleného na dvě desetinná místa.
Hodnocení v rozsahu 0 až 50 bodů.
Průměrný prospěch je hodnocen v rozsahu:
1,00

…… 50 bodů

do 1,29

…… 45 bodů

1,30 – 1,49

…… 40 bodů

1,50 – 1,69

…… 35 bodů

1,70 – 1,89

…… 30 bodů

1,90 – 2,09

…… 25 bodů

2,10 – 2,29

…… 20 bodů

2,30 – 2,49

…… 15 bodů

2,50 – 2,69

…… 10 bodů

2,70 – 2,89

…… 5 bodů

2,90 a více

…… 0 bodů
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b) výsledků přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů (test
z českého jazyka a literatury a z matematiky)
Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL)

…… 0 až 50 bodů

Hodnocení testu z matematiky (M)

…… 0 až 50 bodů

3. Uchazeči se řadí podle celkového počtu získaných přepočtených bodů v přijímacím řízení.
V případě rovnosti bodů bude rozhodovat:
a) vyšší počet bodů získaných z přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury
+ matematiky;
b) vyšší počet bodů získaných z přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury;
c) vyšší počet bodů získaných z přijímací zkoušky z matematiky;
d) lepší průměrný prospěch z prvního pololetí školního roku 2020/2021.
4. Ke studiu bude přijato nejvýše 30 uchazečů.
5. Vyplněnou přihlášku doručte škole do pondělí 1. března 2021. Přiložte případné vyjádření
pedagogicko-psychologické poradny o specifických poruchách učení. Přihláška uchazeče
nemusí obsahovat lékařské potvrzení.
6. Termín konání přijímacích zkoušek je stanoven na pondělí 12. dubna 2021 (2. termín konání
testů je 13. dubna 2021).
7. Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží přihlášení uchazeči poštou s informacemi o průběhu
přijímacích zkoušek. Přijímací zkoušky proběhnou v budově Gymnázia, Husovo náměstí 1,
Ledeč nad Sázavou.
8. Ředitelka školy může do 8. března 2021 rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky, pokud
počet přijatých přihlášek ke vzdělávání do tohoto oboru bude nižší než předpokládaný počet
přijímaných uchazečů nebo bude tomuto počtu roven. Toto rozhodnutí bude zveřejněno
na webových stránkách školy a sděleno uchazečům.
Uchazeči se budou řadit podle celkového průměrného prospěchu ze ZŠ z prvního pololetí
školního roku 2019/2020 a prvního pololetí školního roku 2020/2021 zaokrouhleného na dvě
desetinná místa.
9. Výsledky 1. kola přijímacího řízení v řádném termínu budou zveřejněny od čtvrtka 29. dubna
2021 na úřední desce školy a na www.gvi.cz.
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23-41-M/01 Strojírenství (4leté denní studium)
Zaměření – Programování CNC
1. Všichni uchazeči budou konat přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky.
Při přijímací zkoušce bude zohledněn prospěch ze ZŠ a podíl z celkové hodnoty kritérií bude
následující:
český jazyk a literatura 30 %
matematika 30 %
prospěch ze ZŠ 40 %
2. Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:
a) celkového průměrného prospěchu ze ZŠ z prvního pololetí školního roku 2019/2020
a prvního pololetí školního roku 2020/2021 zaokrouhleného na dvě desetinná místa.
Hodnocení v rozsahu 0 až 50 bodů.
Průměrný prospěch je hodnocen v rozsahu:
1,00

…… 50 bodů

do 1,29

…… 45 bodů

1,30 – 1,49

…… 40 bodů

1,50 – 1,69

…… 35 bodů

1,70 – 1,89

…… 30 bodů

1,90 – 2,09

…… 25 bodů

2,10 – 2,29

…… 20 bodů

2,30 – 2,49

…… 15 bodů

2,50 – 2,69

…… 10 bodů

2,70 – 2,89

…… 5 bodů

2,90 a více

…… 0 bodů

b) výsledků přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů (test
z českého jazyka a literatury a z matematiky)
Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL)

…… 0 až 50 bodů

Hodnocení testu z matematiky (M)

…… 0 až 50 bodů

3. Uchazeči se řadí podle celkového počtu získaných přepočtených bodů v přijímacím řízení.
V případě rovnosti bodů bude rozhodovat:
a) vyšší počet bodů získaných z přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury
+ matematiky;
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
Husovo náměstí 1, 584 01 Ledeč nad Sázavou, tel.: 569 430 500, www.gvi.cz, sekretariat@gsv365.cz

7

b) vyšší počet bodů získaných z přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury;
c) vyšší počet bodů získaných z přijímací zkoušky z matematiky;
d) lepší průměrný prospěch z prvního pololetí školního roku 2020/2021.
4. Ke studiu bude přijato nejvýše 30 uchazečů.
5. Vyplněnou přihlášku doručte škole do pondělí 1. března 2021. Přiložte případné vyjádření
pedagogicko-psychologické poradny o specifických poruchách učení. Přihláška uchazeče
nemusí obsahovat lékařské potvrzení.
6. Termín konání přijímacích zkoušek je stanoven na pondělí 12. dubna 2021 (2. termín konání
testů je 13. dubna 2021).
7. Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží přihlášení uchazeči poštou s informacemi o průběhu
přijímacích zkoušek. Přijímací zkoušky proběhnou v budově Gymnázia, Husovo náměstí 1,
Ledeč nad Sázavou.
8. Ředitelka školy může do 8. března 2021 rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky, pokud
počet přijatých přihlášek ke vzdělávání do tohoto oboru bude nižší než předpokládaný počet
přijímaných uchazečů nebo bude tomuto počtu roven. Toto rozhodnutí bude zveřejněno
na webových stránkách školy a sděleno uchazečům.
Uchazeči se budou řadit podle celkového průměrného prospěchu ze ZŠ z prvního pololetí
školního roku 2019/2020 a prvního pololetí školního roku 2020/2021 zaokrouhleného na dvě
desetinná místa.
9. Výsledky 1. kola přijímacího řízení v řádném termínu budou zveřejněny od čtvrtka 29. dubna
2021 na úřední desce školy a na www.gvi.cz.

64-41-L/51 Podnikání (3leté nástavbové dálkové studium)
1. Všichni uchazeči budou konat přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky.
Při přijímací zkoušce bude zohledněn prospěch ze SOU a podíl z celkové hodnoty kritérií
bude následující:
český jazyk a literatura 30 %
matematika 30 %
prospěch 40 %
2. Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:
a) průměrného prospěchu z 1. pololetí 3. ročníku SOU zaokrouhleného na dvě desetinná
místa. Hodnocení v rozsahu 0 až 50 bodů.
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Průměrný prospěch je hodnocen v rozsahu:
1,00

…… 50 bodů

do 1,29

…… 45 bodů

1,30 – 1,49

…… 40 bodů

1,50 – 1,69

…… 35 bodů

1,70 – 1,89

…… 30 bodů

1,90 – 2,09

…… 25 bodů

2,10 – 2,29

…… 20 bodů

2,30 – 2,49

…… 15 bodů

2,50 – 2,69

…… 10 bodů

2,70 – 2,89

…… 5 bodů

2,90 a více

…… 0 bodů

b) výsledků přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů (test
z českého jazyka a literatury a z matematiky)
Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL)

…… 0 až 50 bodů

Hodnocení testu z matematiky (M)

…… 0 až 50 bodů

3. Uchazeči se řadí podle celkového počtu získaných přepočtených bodů v přijímacím řízení.
V případě rovnosti bodů bude rozhodovat:
a) vyšší počet bodů získaných z přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury
+ matematiky;
b) vyšší počet bodů získaných z přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury;
c) vyšší počet bodů získaných z přijímací zkoušky z matematiky;
d) lepší průměrný prospěch.
4. Ke studiu bude přijato nejvýše 30 uchazečů.
5. Vyplněnou přihlášku doručte škole do pondělí 1. března 2021. Přiložte případné vyjádření
pedagogicko-psychologické poradny o specifických poruchách učení. Přihláška uchazeče
nemusí obsahovat lékařské potvrzení.
6. Termín konání přijímacích zkoušek je stanoven na pondělí 12. dubna 2021 (2. termín konání
testů je 13. dubna 2021).
7. Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží přihlášení uchazeči poštou s informacemi o průběhu
přijímacích zkoušek. Přijímací zkoušky proběhnou v budově Gymnázia, Husovo náměstí 1,
Ledeč nad Sázavou.
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8. Ředitelka školy může do 8. března 2021 rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky, pokud
počet přijatých přihlášek ke vzdělávání do tohoto oboru bude nižší než předpokládaný počet
přijímaných uchazečů nebo bude tomuto počtu roven. Toto rozhodnutí bude zveřejněno
na webových stránkách školy a sděleno uchazečům.
Uchazeči se budou řadit podle průměrného prospěchu z 1. pololetí 3. ročníku SOU
zaokrouhleného na dvě desetinná místa.
9. Výsledky 1. kola přijímacího řízení v řádném termínu budou zveřejněny od čtvrtka 29. dubna
2021 na úřední desce školy a na www.gvi.cz.

II. Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení ve školním roce 2021/2022 pro obory
vzdělání s výučním listem 23-51-H/01 Strojní mechanik, 23-52-H/01 Nástrojař,
23-56-H/01 Obráběč kovů, 66-53-H/01 Operátor/ka skladování
23-51-H/01 Strojní mechanik (3leté denní studium)
1. Na tento učební obor se nekoná písemná přijímací zkouška. Uchazeči budou přijímáni
na základě celkového průměrného prospěchu ze ZŠ z prvního pololetí školního roku
2019/2020 a prvního pololetí školního roku 2020/2021, kdy uchazeč ukončí povinnou školní
docházku, zaokrouhleného na dvě desetinná místa. O přijetí uchazeče rozhoduje pořadí
podle výše uvedeného kritéria.
2. V případě rovnosti bodů bude rozhodovat:
a) lepší průměrný prospěch z matematiky;
b) lepší průměrný prospěch z českého jazyka a literatury.
3. Ke studiu bude přijato nejvýše 24 uchazečů.
4. Vyplněnou přihlášku doručte škole do pondělí 1. března 2021. Přiložte případné vyjádření
pedagogicko-psychologické poradny o specifických poruchách učení. K přihlášce je nutné
doložit potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. Lékařské
potvrzení je součástí přihlášky.
5. Výsledky 1. kola přijímacího řízení v řádném termínu budou zveřejněny od 22. dubna 2021
na úřední desce školy a na www.gvi.cz.
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23-52-H/01 Nástrojař (3leté denní studium)
1. Na tento učební obor se nekoná písemná přijímací zkouška. Uchazeči budou přijímáni
na základě celkového průměrného prospěchu ze ZŠ z prvního pololetí školního roku
2019/2020 a prvního pololetí školního roku 2020/2021, kdy uchazeč ukončí povinnou školní
docházku, zaokrouhleného na dvě desetinná místa. O přijetí uchazeče rozhoduje pořadí
podle výše uvedeného kritéria.
2. V případě rovnosti bodů bude rozhodovat:
a) lepší průměrný prospěch z matematiky;
b) lepší průměrný prospěch z českého jazyka a literatury.
3. Ke studiu bude přijato nejvýše 24 uchazečů.
4. Vyplněnou přihlášku doručte škole do pondělí 1. března 2021. Přiložte případné vyjádření
pedagogicko-psychologické poradny o specifických poruchách učení. K přihlášce je nutné
doložit potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. Lékařské
potvrzení je součástí přihlášky.
5. Výsledky 1. kola přijímacího řízení v řádném termínu budou zveřejněny od 22. dubna 2021
na úřední desce školy a na www.gvi.cz.

23-56-H/01 Obráběč kovů (3leté denní studium)
1. Na tento učební obor se nekoná písemná přijímací zkouška. Uchazeči budou přijímáni
na základě celkového průměrného prospěchu ze ZŠ z prvního pololetí školního roku
2019/2020 a prvního pololetí školního roku 2020/2021, kdy uchazeč ukončí povinnou školní
docházku, zaokrouhleného na dvě desetinná místa. O přijetí uchazeče rozhoduje pořadí
podle výše uvedeného kritéria.
2. V případě rovnosti bodů bude rozhodovat:
a) lepší průměrný prospěch z matematiky;
b) lepší průměrný prospěch z českého jazyka a literatury.
3. Ke studiu bude přijato nejvýše 24 uchazečů.
4. Vyplněnou přihlášku doručte škole do pondělí 1. března 2021. Přiložte případné vyjádření
pedagogicko-psychologické poradny o specifických poruchách učení. K přihlášce je nutné
doložit potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. Lékařské
potvrzení je součástí přihlášky.
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5. Výsledky 1. kola přijímacího řízení v řádném termínu budou zveřejněny od 22. dubna 2021
na úřední desce školy a na www.gvi.cz.

66-53-H/01 Operátor/ka skladování (3leté denní studium)
1. Na tento učební obor se nekoná písemná přijímací zkouška. Uchazeči budou přijímáni
na základě celkového průměrného prospěchu ze ZŠ z prvního pololetí školního roku
2019/2020 a prvního pololetí školního roku 2020/2021, kdy uchazeč ukončí povinnou školní
docházku, zaokrouhleného na dvě desetinná místa. O přijetí uchazeče rozhoduje pořadí
podle výše uvedeného kritéria.
2. V případě rovnosti bodů bude rozhodovat:
a) lepší průměrný prospěch z matematiky;
b) lepší průměrný prospěch z českého jazyka a literatury.
3. Ke studiu bude přijato nejvýše 24 uchazečů.
4. Vyplněnou přihlášku doručte škole do pondělí 1. března 2021. Přiložte případné vyjádření
pedagogicko-psychologické poradny o specifických poruchách učení. K přihlášce je nutné
doložit potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. Lékařské
potvrzení je součástí přihlášky.
5. Výsledky 1. kola přijímacího řízení v řádném termínu budou zveřejněny od 22. dubna 2021
na úřední desce školy a na www.gvi.cz.
Společné ustanovení pro denní a dálkové studium
V případě malého počtu přihlášených žáků může ředitelka školy rozhodnout o tom, že daný
obor nebude otevřen.
Nezbytným předpokladem, za kterým se může uchazeč stát žákem školy je
-

doložení úspěšného ukončení 5. ročníku ZŠ při přijímání do 1. ročníku nižšího stupně oboru
vzdělání osmiletého gymnázia;

-

doložení úspěšného ukončení požadovaného vzdělání v oboru středního vzdělání s výučním
listem při přijímání do oboru nástavbového studia;

-

doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání
před splněním povinné školní docházky při přijímání do čtyřletých nebo tříletých oborů
středního vzdělání;
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-

dodání potvrzení k pobytu u cizince;

-

uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, mohou požádat
o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka (§ 20 odst. 4 školského zákona).

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají nárok na úpravu podmínek
přijímacího řízení, musí postupovat podle návrhu, tj. upravit podmínky přijímacího řízení
a uzpůsobit konání jednotné zkoušky na základě předchozího informovaného souhlasu zletilého
uchazeče nebo zákonného zástupce uchazeče (§ 13 odst. 9 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném
znění) a to nejpozději 10 dní před konáním příslušné zkoušky.
Ředitelka školy odesílá rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům.
Odevzdání zápisového lístku
Každý uchazeč, který se rozhodne v případě přijetí vzdělávat na naší škole, je povinen
do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl zveřejněn výsledek přijímacího řízení, odevzdat ředitelce
školy zápisový lístek. Ten obdrží uchazeči ze ZŠ na svých základních školách, ostatním
uchazečům zápisový lístek vydá na jejich žádost krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště
uchazeče. Pokud uchazeč v určené lhůtě nedoručí zápisový lístek na střední školu, vzdává se tím
svého práva být přijat za žáka dané střední školy. Po odevzdání zápisový lístek nelze vzít zpět
a přenést ho na jinou školu. Výjimkou je jen případ, kdy žák byl na jiné škole přijat na odvolání
a chce zápisový lístek uplatnit tam. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí
o přijetí na základě odvolání. Přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl
na základě odvolání přijat.
Uchazeči přijatí do dálkového nástavbového studia zápisový lístek nepředkládají.
Odvolání
Odvolání proti nepřijetí může uchazeč podat do 3 pracovních dnů od doručení písemného
rozhodnutí. Při případném nedoručení se rozhodnutí o nepřijetí ukládá na poště po dobu
10 dnů, pak je považováno za doručené. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Kraje
Vysočina prostřednictvím ředitelky školy, která rozhodnutí vydala, případně odvolání může
vyhovět přímo ředitelka školy formou tzv. autoremedury.
V Ledči nad Sázavou 25. 1. 2021
Mgr. Ivana Vitisková
ředitelka
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