
Vážení uchazeči, rodiče, 

vážíme si toho, že jste si vybrali právě naši školu. Chápeme, že současný stav v ČR výrazně 

komplikuje i situaci kolem přijímacího řízení. Proto Vám budeme na našich stránkách nabízet 

aktuální informace, ale i podporu pro přípravu k samotným zkouškám. 

V případě jakýchkoli podstatných a důležitých dotazů se prosím obracejte na email: 

danuse.filipi@bp-akademie.cz, reditel.plzen@bp-akademie.cz s ohledem na omezení provozu 

školy prosím nevyužívejte telefonické kontakty. 

Přejeme Vám hodně sil a především pevné zdraví! 

  

ORGANIZAČNÍ INFORMACE (dle legislativních úprav) 

Konkrétní termíny v rámci přijímacího řízení budou stanoveny v závislosti na 

rozhodnutí o obnovení přítomnosti žáků ve školách. 

Použité zkratky: 

PŘ – přijímací řízení (celý proces od podání přihlášky po odevzdání zápisového lístku) 

PZ – přijímací zkouška, skládá se z jednotné (společné) PZ (ČJ a M) a školní PZ (test fyzické 

zdatnosti) 

 Jednotná (společná) přijímací zkouška: 

 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve 

středních školách; 

 bude se konat jen jeden termín jednotné (společné) PZ (ČJ a M jen na jedné škole); 

výsledek bude použit na obou školách, na něž se uchazeč hlásí; 

 jednotnou (společnou) PZ koná uchazeč na té škole, kterou si na přihlášce zvolil jako 

první (uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, 

koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole). 

Školní přijímací zkouška (test fyzické zdatnosti) 

Zkouška bude organizována pro všechny uchazeče, termíny stanoví ředitel školy dle platné 

legislativy. 

Společné informace: 

 uchazeči budou písemně pozvání k PZ nejpozději 5 dnů před jejím konáním, 

informace budou uvedeny i na webu školy; 

 výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 8 dnů po termínu konání jednotné 

(společné) PZ; 

 uchazečům, kteří se nemohou z omluvitelných důvodů účastnit jakékoli části PZ, bude 

stanoven náhradní termín; 
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 odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí nebude možné, ředitel školy však bude 

moci své prvotní rozhodnutí změnit podle toho, kolik přijatých uchazečů potvrdí svůj 

zájem odevzdáním zápisového lístku ve stanoveném termínu; následně budou moci 

být přijati uchazeči, kteří splnili kritéria PŘ a skončili „pod čarou“ (i když už třeba 

odevzdali zápisový lístek na jiné škole); 

 termín pro podání zápisového lístku bude zkrácen na 5 dnů. 

 


