Pokyn pro uchazeče k podání a vyplnění přihlášky ke studiu 2021-2022
Gymnázium Jana Amose Komenského s.r.o., Dubí
Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. března 2021
Název školy: GYMNÁZIUM Jana Amose Komenského s.r.o., Dubí
IZO školy: 102 000 654
Adresa: Bystřická 275/27, Dubí 417 03
Email: gymdubi@volny.cz
Datová schránka:9vv9b2y
Obor vzdělání: 7941K/81
Studium: denní
Termíny přijímacích zkoušek (1.kolo)
- pro žáky z 5. tříd osmileté studium:
1. termín 14. 4. 2021, 2. termín 15. 4. 2021 (1. kolo)
- pro žáky ze 6., 7., 8. a 9. tříd do odpovídajícího ročníku osmiletého oboru:
1. termín 12. 4. 2020, 2. termín 13. 4. 2020 (1. kolo)
Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést do
kanceláře/ředitelny gymnázia osobně nebo ji zaslat poštou, případně datovou schránkou. (Datová schránka:9vv9b2y)

Osobní údaje o uchazeči a jeho zákonném zástupci:
Uchazeč vyplňuje jméno (příp. jména) a příjmení. V případě, že se liší od stávajícího, vyplní uchazeč také rodné
příjmení. Dále vyplňuje státní občanství, datum a místo narození a uchazeči, kteří se hlásí do přijímacího řízení, jehož
součástí je jednotná přijímací zkouška, vyplní povinně také rodné číslo (výjimkou jsou pouze cizinci, kterým rodné číslo
nebylo přiděleno). U nezletilých uchazečů se na přihlášce vyplní také jméno, příjmení a datum narození zákonného
zástupce.
Uchazeč dále vyplní adresu trvalého pobytu, příp. adresu pro doručování písemností, liší-li se od adresy trvalého pobytu,
a uvede na sebe kontakt. Je nutné uvést jak telefon, tak e-mailovou adresu — pro případ, že střední škola objeví v
přihlášce uchazeče nějakou nesrovnalost, nebo pro zasílání různých doplňujících informací k přijímacímu
řízení. Kontakt (nejlépe jak telefon, tak e-mailová adresa) se uvádí také na zákonného zástupce nezletilého žáka.
V případě, že se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, uvádí se, zdali uchazeč přikládá k
přihlášce doporučení školského poradenského zařízení.

Výběr střední školy, oborů vzdělání a termínů konání zkoušek
Zde uchazeč vyznačí, kam podává přihlášku, tj. uvede název a adresu školy, kód a název oboru, příp. zaměření. Pokud
to není odlišeno použitým formulářem, uvede také formu vzdělávání. Pořadí, v jakém uvede jednotlivé školy, příp.
obory vzdělání, nemá vliv na přijímací řízení ve smyslu jakékoli preference. Určuje pouze to, na které škole bude
uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku v 1. a 2. termínu.

V poli „Jednotná zkouška“ – zaškrtávají „ano“ pouze uchazeči do primy osmiletého studia.
Pole „Termín školní přijímací zkoušky“
a) vyplňují uchazeči do primy podle vybraného kola přijímací zkoušky: 14. dubna nebo 15. dubna
b) vyplňují uchazeči ze 6., 7., 8. nebo 9. třídy ZŠ podle vybraného termínu přijímací zkoušky: 12.
dubna nebo 13. dubna. Toto pole neslouží pro určení termínu konání jednotné přijímací zkoušky, ten je
určen výhradně podle pořadí škol na přihlášce Tito uchazeči nevyplňují termín jednotné státní
přijímací zkoušky, protože ji v rámci přijímacího řízení na naše gymnázium neskládají.
Potvrzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání na gymnázium není povinné.
Na druhé straně přihlášky uchazeč dále vyplní IZO své základní školy a uvede, kolik k přihlášce přikládá listů příloh.
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Doporučení k vyplňování tiskopisů přihlášek: Využijte elektronický formulář zveřejněný na stránkách Návod
pro vyplnění přihlášky na SŠ | Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz) nebo na stránkách Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Vyplňování údajů je rychlejší a jsou lépe čitelné a dochází pak k méně chybám při
přepisu údajů z přihlášek do informačního systému.
Je-li to v možnostech základní školy, vyžádejte si na vygenerovanou přihlášku z elektronického systému
školy obsahující osobní údaje žáka a jeho zákonných zástupců. Pro střední školu to bude znamenat menší administrativní
zátěž a sníží se i riziko chyby při přepisu údajů do informačního systému školy.
V případě nejasností při vyplňování přihlášky se obraťte na svého třídního učitele nebo výchovného poradce,
případně přímo na naše gymnázium.
Pokud žádáte o uzpůsobení podmínek přijímacího řízení (v případě, že jste uchazeč se speciálními vzdělávacími
potřebami) je nutné doporučení školského poradenského zařízení
Uvádějte na přihlášku všechny kontaktní údaje (mobilní telefon i e-mail), usnadní to komunikaci mezi Vámi a
námi.
Veškeré podrobné informace k přijímacímu řízení včetně testových zadání pro uchazeče z 5. tříd, kteří jsou
povinni konat povinné státní jednotné didaktické testy jsou na Jednotná přijímací zkouška 2019 │Jednotná

přijímací zkouška (cermat.cz)
Hodně úspěchů
Mgr. Bc. Jaroslava Turková, ředitelka školy
V Dubí dne 29. 1. 2021
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