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Paní, pan
zákonný zástupce

č.j.

Ve Varnsdorfu dne 26. 5. 2020
Evidenční číslo přihlášky: 202000X
věc: pozvánka k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021 – jméno, příjmení
Přijímací řízení na naši školu proběhne v úterý 9. 6. 2020. Čas příchodu do budovy Gymnázia
Varnsdorf, Střelecká 1800, Varnsdorf je od 7.50 do 8.20 hod. Náhradní termín přijímacího
řízení se koná 23. 6. 2020. Před školou a při vstupu do budovy se prosím řiďte pokynů
organizátorů přijímacích zkoušek.
Pokud se nedostavíte v termínu uvedeném na pozvánce z Centra pro zjišťování výsledků
vzdělávání (pozvánka pro uchazeče ke konání jednotných testů), sdělte prosím tuto skutečnost
písemně ředitelství školy, a to i v případě, že uchazeč z jakýchkoliv důvodů z přijímací zkoušky
odstoupil, a to nejpozději do úterý 9. 6. 2020 do 8.00 hodin.
Přijímací řízení proběhne formou jednotných testů v rámci běžného učiva 5. ročníku ZŠ (M, ČJ).
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 34 žáků v jedné třídě. Kritériem k přijetí bude
studijní průměr na konci čtvrtého ročníku školního roku 2018/2019, v prvním pololetí pátého
ročníku ve školním roce 2019/2020, výsledky jednotných testů z matematiky, českého jazyka
a literatury a doložená účast uchazeče v mimoškolní zájmové činnosti.
Přílohou této pozvánky je formulář pro výuku druhého cizího jazyka, pro který se Váš
syn/dcera rozhodne v případě přijetí na naši školu. Prosíme, abyste ho vyplnili a odevzdali již
v den přijímacího řízení cestou Vašich dětí.
Účastníci řízení mají dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu možnost seznámit se s podklady
pro vydání rozhodnutí ve středu 17. 6. 2020 od 8:00 do 12:00 hodin. Výsledky přijímacího
řízení budou pro uchazeče zveřejněny ve středu 17. 6. 2020 ve 14:00 hodin v budově školy a
na jejích webových stránkách.
Přejeme Vám hodně úspěchů a těšíme se na setkání s Vámi.
Pro bližší informace se můžete obrátit na sekretariát ředitelství školy.
S přáním úspěchu

Ing. Bc. Jiří Jakoubek
ředitel školy

Informace pro rodiče a zákonné zástupce: z důvodu uzavření škol sledujte prosím informace
související s vyhlášením výsledků přijímacího řízení, tak následně i pokyny o nástupu žáků ke
studiu na webových stránkách školy. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte ředitelství
školy.

ORGANIZAČNÍ POKYNY
(platné ke dni 25. 5. 2020)

Pohyb žáků před vstupem do školy:
• Žáci z rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas
uvedený v pozvánce či oznámení (informaci prosím sdělte ředitelství školy
nejpozději do 5. 6. 2020, v případě náhradního termínu do 19. 6. 2020).
• Před školou dodržovat odstupy 2 m.
• Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
• Organizátory přijímacího řízení bude zajištěn průběžný příchod žáků a jejich plynulý
přesun do tříd.
Vstup do budovy školy:
• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
• Žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení (viz příloha na webových
stránkách školy).
• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým
příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný
příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
• Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky.
• Každý žák musí mít s sebou sáček na uložení roušky.
• Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
V budově školy:
• Žáci z rizikových skupin budou vpuštěni do tříd jako první.
• Přestávku mezi jednotlivými zkouškami či testy umožníme trávit na školním
pozemku, venku (v závislosti na počasí), případně v dalších vyhrazených prostorech
školy. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
• Pro potřeby přijímacího řízení bude zabezpečeno dostatečné množství dezinfekce,
časté větrání a mezi jednotlivými testy bude provedena dezinfekce povrchů nebo
předmětů.
Osoby s rizikovými faktory:
• Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
• Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou
léčbou např. hypertenze.
• Porucha imunitního systému, např.
o při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
o při protinádorové léčbě,
o po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
•
•
•
•

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

