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  Zákonný zástupce XY 
  Adresa zákonného zástupce 
 

 
Čj.: XXX-X/GJP/V/19-20/Ms 
 
Datum: XX 
 
GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA  1,  s.  r.  o., (dále jen GJP), jménem ředitele školy, v souladu se 
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění 
zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 243/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., 
zákona č. 378/2009 Sb., zákona č. 331/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., 
zákona č. 178/2016 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb., § 51 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k 
některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a na základě zaslané přihlášky ke vzdělávání 
ve střední škole zve tímto 

Uchazeče XY narozeného XX.XX.XXXX 
 

k prvnímu kolu přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého studia oboru 7941K41 (gymnázium, denní 
forma, délka vzdělávání 4 roky) pro školní rok 2020/2021, které se koná:  
 

Školní přijímací zkouška (dále jen ŠPZ) v anglickém jazyce se uskuteční DATUM XX od ČAS XX hod. v 
budově GJP., Pštrossova 13, Praha 1 
 

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ) z  matematiky a českého jazyka pro uchazeče, kteří zvolili 
GJP na přihlášce ke studiu jako první v pořadí, se uskuteční v pondělí 8. 6. 2020 v budově GJP., 
Pštrossova 13, Praha 1.  
 

Uchazeči, kteří zvolili na přihlášce ke studiu jako první jinou školu, budou konat JPZ v  tomto termínu 
na adrese této školy a obdrží od ní také pozvánku k JPZ (matematika a český jazyk). 
 

Registrační číslo,  
pod kterým bude v rámci přijímacích zkoušek na GJP uchazeč veden: XXX 

 

Průběh přijímacího řízení: 
 

 ŠPZ v anglickém jazyce 
- příchod uchazečů do budovy GJP a jejich prezentace nejpozději 10 minut zahájením 

zkoušky. Informace o místnosti, kde bude probíhat ŠPZ z  AJ obdržíte při prezentaci.  
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 JPZ z matematiky  
- příchod uchazečů do budovy GJP je uveden na pozvánce CERMAT – příloha č. 4, stejně tak 

detailní instrukce včetně specifikací pro žáky s SPU a cizince 
 

 JPZ z českého jazyka  
- detailní instrukce včetně specifikací pro žáky s SPU a cizince v příloze č. 4 

 

Ke zkoušce si přineste:  
 průkaz totožnosti (u JPZ i ŠPZ je třeba předložit doklad s fotografií, případně aktuální fotografii s 

razítkem základní školy uchazeče) 
 povolené pomůcky – viz pozvánka CERMAT ke konání JPZ 
 vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (v příloze č. 

3), 2 ústní roušky a sáček na použitou roušku 
 pozvánku 

  
Organizačních pokyny k ochraně zdraví na středních školách v průběhu přijímacích zkoušek v souvislosti 
s epidemií koronaviru SARS CoV-2 – viz článek:    https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/Pravni-

predpisy/Metodika_ochrana_zdravi_JPZ_MZ_ZZ_ABS_FIN.pdf a dále přiložené čestné prohlášení – viz příl. č. 3. 
 

Vážím si Vašeho zájmu o studium na naší škole a přeji Vám úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky. 
 
 
 

   
 
 
Mgr. Michal Musil 
ředitel školy 

 

Přílohy: 
1. Požadavky, obsah, kritéria, hodnocení přijímacího řízení, předpokládané počty přijímaných 

uchazečů a informace o zveřejnění výsledků přijímacího řízení  
2. Výzva k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 
3. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění  
4. Pozvánka ke konání jednotných testů v rámci JPZ (jen pro uchazeče, konající JPZ na GJP) 

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/Pravni-predpisy/Metodika_ochrana_zdravi_JPZ_MZ_ZZ_ABS_FIN.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/Pravni-predpisy/Metodika_ochrana_zdravi_JPZ_MZ_ZZ_ABS_FIN.pdf
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Příloha č. 1: 

 
POŽADAVKY, OBSAH A KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: 
 
Hlavním požadavkem pro přijetí ke studiu na GJP v prvním kole je odevzdání řádně vyplněné přihlášky a 
úspěšné absolvování všech částí přijímacího řízení. 
 
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA GJP VYCHÁZÍ Z VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ VE TŘECH ČÁSTECH A HODNOCENÍ 
PŘEDEŠLÉHO VZDĚLÁVÁNÍ: 
 
1. PÍSEMNÝ TEST Z PŘEDMĚTU MATEMATIKA (JPZ) 
čas 85 min; max 50 bodů (což je 30 % celé přijímací zkoušky) 
 
2. PÍSEMNÝ TEST Z PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (JPZ) 
čas 70 min; max 50 bodů (což je 30 % celé přijímací zkoušky) 
 
3. POHOVOR V ANGLICKÉM JAZYCE (ŠPZ) 
čas cca 10 min; max 56 bodů (což je 34 % celé přijímací zkoušky) 
Obsah ŠPZ: 
1. schopnost porozumění, pohotovost reakce v anglickém jazyce 
2. znalost slovní zásoby a gramatiky anglického jazyka 
3. všeobecný přehled 
a) učivo 9. třídy ZŠ 
b) doplňující otázky "všeobecný přehled" 
4. motivace ke studiu, sebeprezentace 
 
HODNOCENÍ PŘEDEŠLÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 
max 10 bodů (což je 6 % celé přijímací zkoušky) 
 
- 5 bodů za: prospěch na vysvědčení na konci 8. ročníku ZŠ (příp. adekvátního ročníku víceletých gymnázií 
zapsaných v rejstříku škol) do průměru 1,5 včetně. 
- 5 bodů za: prospěch na vysvědčení v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (příp. adekvátního ročníku víceletých 
gymnázií zapsaných v rejstříku škol) do průměru 1,5 včetně. 
 
Uchazečům, kteří nemají vysvědčení ze ZŠ či víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol, budou 
poslední dvě vysvědčení ze zahraniční školy přepočítána individuálně. Vysvědčení musí být úředně 
přeložené a ověřené. 
 
Slovní hodnocení musí být podle § 51, odst. 3 školského zákona převedeno do klasifikace. 
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Minimální bodová hranice ke splnění podmínek k přijetí na GJP: 
test z ČJ - 25 bodů, 
test z matematiky - 20 bodů 
pohovor v anglickém jazyce - 30 bodů. 
 
Při rovnosti bodů u uchazečů rozhoduje o přijetí lepší výsledek z pohovoru v anglickém jazyce (ŠPZ) dle 
pořadí. 
 
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami – o uzpůsobení podmínek pro konání JPZ rozhodne 
ředitel školy podle doporučení školského poradenského zařízení. Doporučení Školského poradenského 
zařízení je nutné dodat spolu s přihláškou. 
 
Při přijímání cizinců (uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání na škole mimo území České republiky) 
bude škola postupovat podle § 20, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhl. č. 353/2016 Sb., o 
přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Mohou požádat o prominutí JPZ z českého jazyk a literatury. 
Škola ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru 
vzdělávání. Toto ověření bude součástí přijímacího pohovoru. 
 
Vysvědčení ze zahraniční školy – (úředně přeložené a ověřené) bude přepočítáno individuálně. 
 
Výsledky přijímacího řízení 
 
Uchazečům budou přiděleny body dle výše uvedených kritérií. Maximální počet bodů, které lze v prvním 
kole přijímacího řízení na GJP získat, je 166, minimální 75 bodů. 
 
Ředitel školy zveřejní pořadí přijatých uchazečů (pod registračními čísly) s výsledky hodnocení, včetně 
hodnotících kritérií, do 16. 6. 2020 na veřejně přístupném místě v budově a na webu školy (www.gjp1.cz). 
 
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělání se nezasílá (zákonní zástupci jej obdrží na schůzce s vedením školy v 
pondělí 22. 6. 2020). 

 
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělání budou odeslána  na adresu zákonného zástupce uchazeče.  
Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělání, vyjádří svou vůli být přijat na základě vydání nového 
rozhodnutí tak, že ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podá ředitele 
školy žádost o vydání nového rozhodnutí – viz poučení níže. 
 
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v prvním kole je 40 žáků. 
Budou otevřeny dvě třídy prvních ročníků. 
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Svůj úmysl vzdělávat se na GJP potvrdí přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce přijatého nezletilého 
uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 23. 6. 2020. Nepotvrdí-li uchazeč 
nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední 
škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka GJP a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. 
 
Poučení:  
Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání.  

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají 
možnost požádat o nové rozhodnutí (vzor – „žádost o vydání nového rozhodnutí“ naleznete na 
www.gjp1.cz v sekci uchazeč) 

Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné 
zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne  
doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den 
následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li 
žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence. 
 
Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové 
rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.  

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této 
školy vzít zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí 
vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se 
školským zákonem stanovují lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 
pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeče. 
 
Náhradní termín pro vykonání přijímacího pohovoru umožní ředitel střední školy na základě písemné 
žádosti zákonných zástupců pouze žáku (uchazeči), který se pro řádně doložené vážné důvody (např. 
vyjádření lékaře v případě nemoci, potvrzení Policie ČR apod.), k přijímacím pohovorům se v určeném 
termínu nedostaví a svoji neúčast omluví nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací 
pohovory. 
 

 
 
 

http://www.gjp1.cz/
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Příloha č. 2 
 

Účastník řízení:  
Jméno XY, datum nar.: XX.XX.XXXX, bytem: adresa XX 
 
Zastoupen:  
jméno XY, bytem:  adresa XX 
 
Vyhotoveno dne: 18. 5. 2020 
Sp. zn.: C.17/S10   
Vyřizuje: L. Musilová 
Tel: 224 223 623, 222 224 097 
E-mail: info@gjp1.cz 

Výzva 

k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

Sděluji Vám, že dne 16. 6. 2020 ve 12.00 hod. bude ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci 
přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 do GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA  1,  s.  r.  o.  (dále jen 
GJP) a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu máte možnost nahlédnout do spisu za účelem vyjádření se 
k podkladům pro jeho rozhodnutí před jeho vydáním. 
  
Této možnosti můžete využít dne 16. 6. 2020 od 8.00 do 10.00 hod. v sekretariátu GJP na adrese Pštrossova 13/203, 
110 00 Praha 1. Čas Vaší případné návštěvy si rezervujte na telefonním čísle 224 223 623 nebo 222 224 097. 

Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu 
(popřípadě § 183 odst. 2 školského zákona v případě rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání) řádně oznámeno.  

Upozorňuji Vás, že účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen v souladu se správním řádem předložit na výzvu 
oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, 
příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba).  
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Musil                 
ředitel školy             
 

mailto:info@gjp1.cz
http://www.klickevzdelani.cz/Portals/0/Dokumenty/§_36_odst_3_spravni_rad.doc
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Příloha č. 3 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 
 
 
Jméno a příjmení uchazeče/žáka: XY   dat. narození: XX.XX.XXXX 
 
Trvale bytem: XX 
 
 

1. Prohlašuji, že se u mě neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového 
infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chutí a čichu apod.). 

2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych 
zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách. 

 

 V ………………………..………. dne………………………                 ……………………………………………………………………….. 

                       podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče 

 

Osoby s rizikovými faktory 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 
1. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou 

systémovou farmakologickou léčbou 
2. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze 
3. Porucha imunitního systému, např.: 

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 
b) při protinádorové léčbě 
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně 

4. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2) 
5. Farmakologicky léčený diabetes mellitus 
6. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 
7. Onemocnění jater (primární nebo sekundární) 
 

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů 
naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti. 


