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Úprava termínů přijímacího řízení  
do 1. ročníku šestiletého gymnázia, obor vzdělání 79-43-K/61 pro šk.rok 2020/21 dle 

vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve 
školním roce 2019/2020 

 
1. Termín a místo konání:  

Uchazeči/ky o studium na Rakouském gymnáziu v Praze, šestileté studium 
 
Státní jednotná přijímací zkouška  
9. června 2020  – pro uchazeče/ky, kteří mají OEGP na přihlášce na 1. místě  
od 8:30 
 
Školní zkouška – AJ (písemná zkouška) 
4. června 2020  – pro uchazeče/ky, kteří mají OEGP na přihlášce na 1. místě (děti budou 

rozdělené na dvě skupiny, 1. skupina začne v 8:30 a 2. skupina v 9:30)  
 
5. června 2020  – pro uchazeče/ky, kteří mají OEGP na přihlášce na 2. místě (děti budou 

rozdělené na dvě skupiny, 1. skupina začne v 8:30 a 2. skupina v 9:30)  
  
 
Náhradní termín státní jednotné přijímací zkoušky:  
23. června 2020  Rakouské gymnázium v Praze, ul. Na Cikorce 2166/2b, Praha 4  
    
Náhradní termín školní zkoušky – AJ (písemná zkouška):  
19. června 2020   
22. června 2020 
 

2. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 
Celkem 45 
 

3. Obsah a rozsah učiva:  
Nepřesahuje obsah učiva daný v jednotlivých předmětech Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.  
 

4. Forma zkoušky: 
Písemná 
 

5. Seznam povolených pomůcek pro konání přijímací zkoušky:  
• Psací potřeby (propiska nesmí být gumovací, nesmí propíjet)  
• Rýsovací potřeby (dvě pravítka, kružítko, tužka)  
 

6. Seznam nepovolených pomůcek pro konání přijímací zkoušky:  
• Mobilní telefony, tablety, notebooky  
• Chytré hodinky  
• Kalkulačky 
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7. Výsledky přijímacího řízení: 
Výsledky přijímacího řízení budou v anonymizované podobě (uchazeči budou identifikováni 
přidělenými registračními čísly) zveřejněny 17. 6. 2020 v odpoledních hodinách na 
www.oegp.cz a vyvěšeny na vstupních dveřích školy.  
 

8. Podání žádosti o nové rozhodnutí  
Podle zákona č. 135/2020 Sb., nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí 
odvolání. I nadále však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který:  
1. Uspěl u přijímací zkoušky (splnil pravidla o pro přijetí), ale 
2. Nebyl přijat z kapacitních důvodů  
Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. B) zákona č. 
500/2004 Sb., 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, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu 
bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí.  
Současně bude nepřijatým uchazečům, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli 
přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, zasláno poučení o možnosti podat žádost o 
vydání nového rozhodnutí.  
Nemůže – li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.  
 

9. Zápisový lístek  
Uchazeč/ka potvrdí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané škole 
odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to 
nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu po zveřejnění seznamu přijatých 
uchazečů. Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku je do 24. 6. 2020  
 

10. Organizační pokyny v souvislosti s epidemií koronaviru budou součásti pozvánky 
k přijímací zkoušce 

Žádáme Vás o dodržení časů příchodů do budovy školy dle jednotlivých pozvánek 
uchazečů/ek. V případě, že uchazeč/ka patří do rizikové skupiny, prosíme o předem 
informování na email: studijni@oegp.cz nejpozději 29.05.2020. Škola bude postupovat dle 
metodiky k Ochraně zdraví při konání přijímacích zkoušek. 
 
 
 
V Praze, dne 15. 5. 2020 
 
Mag. Isabella Haleš 
Ředitelka gymnázia 
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