Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň
tel. 377 183 311, e-mail: gop@glp.cz

Pozvánka k přijímacímu řízení ke konání jednotných testů

Zveme uchazeče o studium k vykonání jednotných testů, které se konají v rámci přijímacího řízení do 1. ročníku
denní formy oboru vzdělání s maturitní zkouškou
Gymnázium 79-41-K/41
Testy se konají dne 12. a 13. dubna 2022 na Gymnáziu Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, od 8:30 (viz pozvánka
CERMAT, která byla poslána elektronicky na e-mailové adresy zákonných zástupců uvedené na přihláškách
ke studiu).
Dostavte se nejpozději 20 minut před začátkem zahájení do budovy školy, která bude pro uchazeče otevřena
od 8:00. Zákonní zástupci uchazečů nemají přístup do budovy školy.
Nejdříve v pondělí 2. května 2022 bude zveřejněno u hlavního vchodu školy a na webových stránkách školy pořadí
uchazečů podle dosažených výsledků. Uchazeči budou zveřejněni pod evidenčním číslem přihlášky, které naleznete
na pozvánce od CERMATu.
Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů se mohou zákonní
zástupci nezletilých uchazečů seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci přijímacího řízení uchazeče
ke vzdělávání v kanceláři školy (A16) dne 2. května 2022 od 9:00 do 13:00. Rozhodnutí o přijetí se neposílá.
Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli gymnázia,
a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. do 16. května 2022. Prosíme uchazeče, kteří budou
přijati, ale rozhodnou se studovat jinou školu, aby nás o svém rozhodnutí co nejdříve informovali telefonicky
na čísle 377 183 328 nebo e-mailem na adresu gop@glp.cz a uvolnili tak místo dalším zájemcům.
Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů budou vyhotovena rozhodnutí o nepřijetí, která si budou moci osobně
vyzvednout v kanceláři školy (A16) v pondělí 2. května 2022 od 9:00 do 16:30. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí
ke studiu budou poté odeslána poštou. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne
jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, a to podáním učiněným
prostřednictvím ředitele školy.
Upozornění pro zákonné zástupce uchazečů o studium:
Mezi konáním jednotné zkoušky z matematiky a z českého jazyka přestávka cca 50 minut. Uchazeči mohou zůstat
ve třídě – pedagogický dozor bude zajištěn. Pokud uchazeč v době přestávky opustí školní budovu, přejímá za něj
právní odpovědnost jeho zákonný zástupce.
Příloha: Pozvánka CERMAT – odesláno elektronicky na e-mailovou adresu zákonného zástupce uvedenou
na přihlášce ke studiu
Kritéria pro přijetí uchazeče ke studiu (§ 3 odst. 7 vyhlášky 671/2004 Sb. o organizaci přijímacího řízení
ke vzdělávání na středních školách) – zveřejněno na webových stránkách školy

