Vyhlášení přijímacího řízení na Gymnáziu ALTIS s.r.o. - školní rok 2020/2021.
V souladu se zákonem č. 571/2004 Sb., a vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění, vyhlašuji 1. kolo
přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021. Přijímací řízení sestává z jednotné přijímací zkoušky
(CERMAT) a školní přijímací zkoušky (Gymnázium ALTIS).
Termín školní přijímací zkoušky: 1. kolo ve dvou termínech – 24. dubna a 27. dubna 2020.
Termíny jednotné přijímací zkoušky: 1. kolo ve dvou termínech – 16. a 17. dubna 2020.
Místo: Gymnázium ALTIS, Dopplerova 351, Praha – Petrovice.
Obor: gymnázium osmileté, všeobecné, kód 79-41-K/81.
Předpokládaný počet přijímaných žáků: 26
Gymnázium si vyhrazuje právo zvýšit počty přijímaných žáků podle kapacitních možností a počtu úspěšných
žadatelů o přijetí. Přijímací zkoušky se konají v českém jazyce. Uchazeči-cizinci splňující podmínky pobytu
v ČR mohou využít znění §20 odst. 4 školského zákona o konání jednotné zkoušky z ČJ, a to na základě
žádosti. U školní zkoušky toto není možné a bude ověřována i znalost ČJ. Gymnázium nedisponuje
bezbariérovým vybavením ani kompenzačními či speciálními pomůckami pro výuku.
1. Podání přihlášky.
Uchazeč / uchazečka (dále „uchazeč“) zašle, nebo osobně předá řádně vyplněnou přihlášku ke studiu v termínu
do 1. 3. 2020. Jsou přijímány přihlášky v českém a slovenském jazyce. Přiložené dokumenty k přihlášce
v jiném cizím jazyce musí být předány jako ověřené překlady do jazyka českého. Není potřeba zdravotní
potvrzení. V případě, že se jedná o uchazeče zdravotně znevýhodněného nebo se speciálními potřebami pro
přijímací řízení, přikládá se i dokument od oprávněného odborného zařízení.
2. Hodnocení a rozhodování ředitelky školy.
Ředitelka školy hodnotí:
a) výsledky jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení;
b) výsledky školní přijímací zkoušky, je-li stanovena;
c) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání;
d) případně další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
Při rovnosti bodů je prvním preferenčním kritériem počet bodů ze školní přijímací zkoušky, druhým kritériem
jsou známky z ½ 5. ročníku ZŠ.
3. Průběh zkoušek.
Jednotná zkouška: Uchazeč bude zaregistrován v centrálním systému CERMAT a budou pro něj vygenerovány
podklady ke zkoušce z ČJ, z MA a termín zkoušky. Gymnázium na základě těchto podkladů oznámí uchazeči
termín a podmínky zkoušky a v určeném termínu zajistí složení zkoušky. Následně odešle zkouškové archy na
CERMAT k vyhodnocení. Po vyhodnocení v CERMATU může uchazeč obdržet za každou zkoušku 50 bodů,
celkem tedy 100 bodů.
Školní zkouška se skládá ze tří dílčích zkoušek. 1. zkouška, při které se zkoumá komunikace uchazeče
z českého jazyka a všeobecný přehled, práce s daným textem a schopnost mu porozumět, trvá celkem 20 minut.
2. zkouška, při které se zkoumají matematické, logické a kombinační schopnosti v trvání 20 minut.
3. zkouška, při které je veden krátký ústní pohovor ke zjištění znalostí z anglického jazyka v trvání 10 minut.
Zkoušející ohodnotí uchazeče body, a to za 1. zkoušku 25 bodů, za 2. zkoušku 25 bodů a za 3. zkoušku 10
bodů. Celkově může uchazeč obdržet za školní zkoušku 60 bodů.
Za jednotnou a školní zkoušku může uchazeč získat celkem 160 bodů. Na základě takto dosažených bodů
z obou zkoušek je stanoveno pořadí uchazečů a jsou rozděleni do skupiny, která splnila podmínky přijímacího
řízení, a skupiny, která nesplnila podmínky přijímacího řízení. Uchazeč, který získá ze všech zkoušek méně jak
60 bodů, nesplnil podmínky přijímacího řízení. Následně ze skupiny, která splnila podmínky přijímacího řízení,
budou naplněny kapacitní možnosti gymnázia, tj. celkem 26 přijatých podle pořadí (ostatní jsou tzv. „pod
čarou“). V případě, že ze skupiny prvních 26 uchazečů přijatý uchazeč nenastoupí, postupuje na jeho místo
další v pořadí ze skupiny splňující podmínky přijímacího řízení a může být přijat ke studiu.
4. Nutné podmínky pro přijetí ke studiu.
Podmínkou přijetí ke studiu je podpis smlouvy o studiu a platba první části školného dle smlouvy. Dále je
podmínkou předání Zápisového lístku gymnáziu v termínu dle školského zákona. Pokud některý uchazeč
podmínky nesplní, přestává být účastníkem přijímacího řízení a na jeho místo postupuje další z pořadí „pod
čarou“, a to až do naplnění stanovené kapacity třídy.
5. Omluvy z přijímacího řízení.
Uchazeči, kteří se z vážných důvodů k přijímací zkoušce nemohou dostavit v řádném termínu, musí svou
neúčast písemně omluvit nejpozději do 3 dnů po stanoveném termínu 1. kola, jinak přestávají být účastníky

přijímacího řízení. Vážným důvodem není souběh zkoušek na jiné škole. Náhradní termín školní přijímací
zkoušky je stanoven na den 29. 4. 2020 od 11.00 hodin. Dosažené výsledky takového uchazeče se zařadí do
pořadí z řádného termínu zkoušky. Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven CERMATem na
den 13. a 14. 5. 2020.
6. Vyhlášení výsledků.
Výsledky uchazečů budou vyhlášeny pod přiděleným kódem na webových stránkách gymnázia a budou
přístupné všem uchazečům v místě konání přijímacího řízení v souladu s podmínkami uvedenými v zákoně.
Rozhodnutí o výsledcích přijímacího řízení se zasílá jen těm uchazečům, kteří nebyli přijati. Den zveřejnění
výsledků přijímacího řízení je počátkem běhu lhůty pro odevzdání Zápisového lístku.
Pro zdárný průběh přijímacího řízení zdvořile žádáme rodiče o rychlou komunikaci s gymnáziem. Především u
těch uchazečů, kteří byli přijati, oceníme, pokud nám rychle oznámíte, že na naše gymnázium nastoupíte. Stejně
tak žádáme i v případě, že jste se rozhodli na naše gymnázium nenastoupit. Umožníte tím využít uvolněné
místo pro další uchazeče „pod čarou“.
7. Odvolání a žádosti.
Proti rozhodnutí školy o nepřijetí ke studiu může zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče
podat odvolání do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí a adresuje jej na Gymnázium ALTIS s.r.o. Odvolání se
podává vždy prostřednictvím ředitelky gymnázia k odvolacímu orgánu, kterým je Odbor školství, mládeže a
sportu Magistrátu hlavního města Prahy. V odvolání se uvedou podstatné skutečnosti, které by mohly mít vliv
na posouzení rozhodnutí gymnázia, tj. v čem se spatřuje rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost
rozhodnutí. Lhůty při odvolání jsou dle Správního řádu ČR.
Bližší informace viz Důležité poznámky k přijímacímu řízení.

PaedDr. Vladimíra Fišerová
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Poznámka: čtěte dále informace k přijímacímu řízení na dalších stránkách.

¨

Důležité poznámky k přijímacímu řízení
Přihlášky ke vzdělávání ve středních školách se podávají na tiskopisech přihlášek vydaných SEVT, případně
může být i vytištěná přímo z webových stránek MŠMT nebo z jiných zdrojů. Pro první kolo přijímacího řízení
do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky (na jeden obor v konkrétní škole se podává pouze
jedna přihláška). Na přihlášce vypisujete dvě školy, na které se hlásíte. Podle pořadí zapsaných škol budete
zváni i na jednotné zkoušky.
Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení odevzdá zákonný zástupce
nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy v termínu do 1. března 2020.
V případě, že přihláška neobsahuje klasifikaci potvrzenou ZŠ, je nutné doložit k přihlášce doklady, které jsou
stanoveny v § 1 vyhlášky-vysvědčení ze 4.r. a ½ 5.r. ZŠ, ve kterých uchazeč plní povinnou školní docházku. U
oborů víceleté gymnázium není nutné potvrzení lékaře.
V případě dokladů, které nejsou v českém jazyce, přikládá uchazeč jejich úřední překlad do českého jazyka. V
případě dokladů vyhotovených ve slovenském jazyce se překlad nevyžaduje.
Přijímací zkoušky jednotné budou organizovány na pevný termín daný CERMATem podle pořadí, jak máte
zapsané školy na přihlášce – první termín je 16. 4. k prvnímu pořadí, 17. 4. k druhému. Na školní zkoušky
budete vyzváni dopisem, kdy uchazeči budou rozděleni do dvou dnů (24. a 27. 4.), a vždy bude i určena hodina
zkoušky. Je tedy nutné dodržet stanovené začátky zkoušek. Uchazeči potřebují pouze psací potřeby.
Výsledky zkoušek budou zveřejněny nejpozději do 3 pracovních dnů po druhém termínu 1. kola, a to na
nástěnce gymnázia u vchodu do školy a na www.altis.cz. Pro uchazeče, kteří budou přijatí a chtějí nastoupit,
doporučujeme, aby se zákonný zástupce dostavil na Gymnázium Altis Praha 10 – Petrovice, Dopplerova 351, a
to nejlépe dne 29. a 30. 4. 2020 v době od 13.00 do 16.00 hodin, kde bude možné uzavřít Smlouvu o studiu.
Smlouvy o studiu musí být uzavřeny nejpozději v termínu shodném pro odevzdání Zápisového lístku.
Zápisový lístek – Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží Zápisový lístek na této základní škole, a
to nejpozději do 15. března 2020. U těch, co nenavštěvují ZŠ, vydá Zápisový lístek krajský úřad příslušný
dle místa trvalého bydliště uchazeče na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce. U cizinců dle místa
pobytu na území České republiky. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět (neplatí v případě
kladného rozhodnutí v rámci odvolacího řízení na jiné škole).
Zákonný zástupce potvrdí nástup na Gymnázium Altis odevzdáním vyplněného Zápisového lístku, a to
nejpozději do deseti pracovních dnů od zveřejnění přijatých uchazečů. 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 dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
Smlouva o studiu.
Je nutnou součástí přijímacího řízení na soukromé škole a uzavírá se na příslušný školní rok. Na další školní
roky se smlouva prodlužuje dodatkem, nebo je uzavřena smlouva nová. Smlouva podle občanského zákoníku
definuje závazky obou stran při vzdělávání na soukromém gymnáziu. Gymnázium poskytuje všem studujícím
jako zápůjčku základní učebnice a učební materiály (kromě učebnic jazykových), a další služby dle smlouvy.
Školné na rok 2020/2021 je ve výši 68000,-Kč a placené ve dvou splátkách.
Odvolání se proti výsledkům přijímacích zkoušek.
Uchazečům, kteří splnili podmínky příjímacího řízení (a jsou nepřijatí „pod čarou“) doporučujeme domluvit se
na odvolání. Ředitelka může rozhodnout o přijetí v případě, že se uvolní místo, a to autoremedurou. Z tohoto
důvodu doporučujeme kontaktovat gymnázium. Je potřebné zvážit, zda meritum věci v odvolání se bude týkat
situace, kdy uchazeč NESPLNIL podmínky přijetí či dosáhl málo bodů z jednotné i školní zkoušky, nebo
SPLNIL a je ve skupině „pod čarou“. Zásadní změna v počtu bodů je možná jen v případě hrubé chyby při
vyhodnocení CERMATem či gymnáziem. Pokud má ale gymnázium vyčerpané kapacity k přijetí, tak není
možné žádným odvoláním je navýšit. Změna je plně v kompetenci zřizovatele gymnázia, a ne odvolacího
orgánu. V případě uchazečů „pod čarou“ je nejlépe udržovat rychlý kontakt s gymnáziem a zjišťovat, jak se
naplňují místa k přijetí. Pokud bude kapacita vyčerpána, doporučujeme v rámci efektivity řízené odvolání vzít
zpět, jinak se odvolání postupuje se všemi podklady na odvolací orgán, kterým je Školský odbor Magistrátu
Praha. Pokračování ve správním řízení bez vyhlídky na úspěch zpravidla jen administrativně zatěžuje
gymnázium, žadatele i státní správu.

Dne 3.2., 10.2. a 17.2. 2020 vždy od 15.00 do 17.30 hodin pořádáme den otevřených dveří, kde je možné získat
další informace o studiu na našem gymnáziu. Zájemci o další informace, případně o diagnostiku studijních
předpokladů se rovněž mohou (i před podáním přihlášky) objednat na emailu vedeni@altis.cz .
Pro nově přijatou třídu otevíráme anglický modul výuky v nepovinné části vzdělávání - vybrané
předměty (moduly) v humanitní i přírodovědné oblasti, které rozvíjí bilingvní vzdělání.
Rozsah této nepovinné výuky: Každý modul je dotován dvěma hodinami týdně. Žáci si mohou zvolit jeden
modul, ale lze navštěvovat i oba moduly. Výuka začíná po skončení povinného vyučování a je zpoplatněna.
Bližší informace na našich www.altis.cz !
Informace k přijímání do vyšších ročníků dle §63 Školského zákona.
V případě zájmu o vstup do vyššího ročníku se u nás informujte, zda je v uvedeném ročníku místo. Uchazeč se
poté může podrobit rozdílovým zkouškám a nastoupit či přestoupit na naše gymnázium.
Ing. JUDr. Jaroslav FIŠER
Gymnázium ALTIS s.r.o.
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