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DŮLEŽITÉ POKYNY K PŘJÍMACÍM ZKOUŠKÁM JARO 2021 

ČTYŘLETÉ STUDIUM 
Vážení rodiče, milí uchazeči, 

 

A) Přijímací zkoušky se uskuteční všude v pondělí 3. května a v úterý 4. května.  

Optimální doba příchodu uchazeče je cca 8:00 hodin. V případě, že se na druhé volené škole 

zkoušky neuskutečňují, uchazeč koná přijímací zkoušky u nás dvakrát, po oba dny.  

B) Pokud jste ještě nepotvrdili přijetí pozvánky, učiňte tak prosím obratem na mail: 

gymlovo@gymlovo.cz. Děkujeme.  

C) Uchazeč předloží při příchodu osvědčení o negativním výsledku AG-testu na přítomnost 

antigenu viru SARS – COV – 2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS – CoV – 2 

(vyhotoví vaše ZŠ), případně lze předložit i PCR ze zdravotnického zařízení nebo dodat 

potvrzení o prodělání COVID v dané lhůtě). 

D) Pokud se uchazeč ze zdravotních důvodů nebude moci dostavit, je nutné doručit písemnou 

omluvu nejpozději do 3 dnů od konání zkoušek. Náhradní termín je stanoven na dny 2. a 3. 

června 2021. 

E) O přijetí rozhodují celkové výsledky přijímacího řízení.  

Kritéria čtěte zde: https://gymlovo.cz/prijimacirizenina/prijimaci-rizeni-2021. 

F) Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn nejdříve ve čtvrtek 20. května 2021 v průběhu 

dopoledne (web a profil školy, vývěska na budově – pod evidenčním číslem (uchazeč obdrží 

v den konání zkoušky). 

G) Podle znění §36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze 

využít práva na seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci přijímacího řízení a 

nahlédnout do spisu o přijímacím řízení uchazeče (po předchozí dohodě, kancelář školy, 

v pracovní dny 8 – 15 hodin).  

H) V termínu od 20. května 2021 je poté možné osobně si vyzvednout rozhodnutí a odevzdat 

rovnou i zápisový lístek. Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku je pak čtvrtek 3. 

června 2021.  

I) Nepřijatým se rozhodnutí o nepřijetí zasílá doporučeně poštou. Podle § 60e odst. 3 zákona 

č.561/2004 Sb. může podat uchazeč odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání musí podat 

nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí.  

 

Na viděnou i na další spolupráci se těší Marek Bušek, ředitel školy 


