Aktuální informace o přijímacím řízení do prvního ročníku vzdělávání
ve Slezském gymnáziu pro školní rok 2021/2022
Ředitelka Slezského gymnázia, Opava, p. o., v souvislosti s novými podmínkami přijímacího řízení do prvního ročníku
vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2021/2022 sděluje následující informace.
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I.

Termíny konání jednotné zkoušky a náhradní termíny konání jednotné zkoušky

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky
pondělí 3. května a úterý 4. května 2021
Náhradní termíny přijímací zkoušky:
středa 2. června a čtvrtek 3. června 2021

II.

Organizační pokyny konání jednotné přijímací zkoušky

Příchod ke škole a pohyb před školou
●

●

Osoby shromážděné před školou dodržují odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
a neshromažďují se do skupin před budovou školy, neboť je nutné zajistit průběžný vstup uchazečů do budovy
školy a jejich plynulý přesun do učeben.
Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu respirátorem.

Vstup do školy, Potvrzení o provedení testu na přítomnost viru SARS-CoV-2
V průběhu přijímací zkoušky bude vyžadováno dodržování následujících organizačních pokynů. Vstup do budovy školy
je umožněn pouze uchazečům, jednotlivě, nikoliv doprovázejícím osobám. Přijímací zkoušky se smí účastnit uchazeč
v případě, že
●

nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
1

●

doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2
provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech
před konáním přijímací zkoušky.

Škola, ve které je uchazeč žákem (čili současná základní/střední škola), je povinna provést na jeho žádost preventivní
test a vydat o výsledku testu doklad.
Škola, na kterou se uchazeč hlásí, může provést preventivní test, ale tuto povinnost nemá.
Doklad o testování na současné škole může uchazeč nahradit:
1. dokladem, že během posledních 90 dní prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19;
2. dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku AG nebo PCR testu na přítomnost
viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech nebo
3. certifikátem MZd ČR o provedení očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od poslední předepsané dávky
uplynulo nejméně 14 dnů.
Pokud uchazeč nepředloží některý výše uvedený doklad, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní.
Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření MZd ČR neúčastnil řádného termínu
jednotné přijímací zkoušky, se může ve lhůtě do tří dnů písemně omluvit řediteli školy, ve které ji měl konat. Pak koná
zkoušku v náhradním termínu.

III.

Zaslání pozvánky a informací o registračním čísle

Uchazeči, kteří konají jednotnou přijímací zkoušku na Slezském gymnáziu
Uchazeč, který na Slezském gymnáziu bude konat jednotnou přijímací zkoušku, obdrží od ředitelky školy pozvánku
k přijímací zkoušce, a to 10 pracovních dní před termínem jednotné přijímací zkoušky.
Součástí pozvánky je také přidělené registrační číslo uchazeče a informace o možnosti vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí.
Uchazeči, kteří nekonají jednotnou přijímací zkoušku na Slezském gymnáziu
Uchazeč, který na Slezském gymnáziu nebude konat jednotnou přijímací zkoušku, obdrží od ředitelky školy sdělení,
jehož součástí je mimo jiné informace o přiděleném registračním čísle a možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

IV.

Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

Ředitelka školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů pod přiděleným
registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče
●

●
●

na veřejně přístupném místě ve škole, na webových stránkách školy a na vývěsce u hlavního vchodu do budovy
školy,
nejpozději 19. 5. 2021 mezi 18:00 – 19:00 h
alespoň na dobu 15 dnů.
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Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená.

V.

Oznámení rozhodnutí o nepřijetí uchazeče a možnost podat odvolání

Ředitelka školy ukončí hodnocení přijímacího řízení do 19. 5. 2021 do 18:00 h.
Uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů, může podat odvolání po
převzetí rozhodnutí o nepřijetí prostřednictvím svého zákonné zástupce.

VI.

Odevzdání zápisového lístku

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče úmysl uchazeče vzdělávat se v Slezském gymnáziu potvrdí
odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku.

VII.

Zpětvzetí a nové uplatnění zápisového lístku

Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou.
Výjimkou z uvedeného pravidla jsou následující situace:
●

●

●

Uchazeč již odevzdal zápisový lístek v případě oboru vzdělání s talentovou zkouškou. V tomto případě může vzít ve
škole, ve které již uplatnil zápisový lístek, zápisový lístek zpět a uplatnit jej ve škole, ve které byl přijat ke
vzdělávání do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.
Uchazeč již odevzdal zápisový lístek a je přijat na základě odvolání. Tehdy předloží ve škole, ve které již odevzdal
zápisový lístek, rozhodnutí o přijetí na základě odvolání, tato škola mu zápisový lístek odevzdá a uchazeč uplatní
zápisový lístek na škole, která vydala rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.
Při souběhu uvedených dvou skutečností (uplatnění zápisového lístku ve škole bez talentové zkoušky a uplatnění
zápisového lístku po předložení odvolání) využije uchazeč práva uplatnit zápisový lístek samostatně na základě
každé z uvedených dvou skutečností.

VIII.

Informace o testování a ochraně osobních údajů

Informace o testování a zpracování osobních údajů v souvislosti s testováním

Opava 12. 4. 2021

Ing. Milada Pazderníková
ředitelka školy
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