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Průvodce přijímacím řízením 2017/2018
pro zájemce o osmileté studium
Přihlašování
Přihlášku k přijímacímu řízení dodat nejpozději do 1. března 2018.
Vzor přihlášky byl stanoven MŠMT na webu školy s URL:
http://www.gcbrod.cz/index.php?stranka=uchazec jsou „ke stažení“ předvyplněné přihlášky
s údaji našeho gymnázia – viz v dalším textu.
V letošním školním roce budou přijímací zkoušky do oborů zakončených maturitních
zkouškou jednotné. Testy z ČJL a MAT zadává a vyhodnocuje CERMAT.
Každý z uchazečů má právo podat dvě přihlášky ke studiu na dvě různé střední školy. Do tiskopisu
přihlášky zákonný zástupce žáka tím v jakém pořadí školy uvádí, jednoznačně zaznamenává i to, ve
kterém termínu prvního kola se žák chce přijímací zkoušky na konkrétní škole zúčastnit.
Za správnost takto určeného termínu pro první a druhou školu zodpovídá zákonný zástupce žáka.
Volba pořadí školy, o kterou jevíte zájem, nic nevypovídá o to, které ze škol ve skutečnosti dáváte
přednost. Je jisté, že na školu uvedenou na prvním místě budete skládat zkoušku v prvním termínu
prvního kola přijímacího řízení. Na školu, kterou jste zapsali jako v pořadí druhou, pak půjdete napsat
oba testy až v den druhého termínu prvního kola přijímacího řízení.
Není povinností žáka využít svého práva a podat dvě přihlášky ke studiu.
Aby se mohl zájemce o studium v kterémkoli studijním oboru našeho gymnázia tohoto
přijímacího řízení zúčastnit, musí absolvovat oba předepsané testy u nás buď v prvním nebo
druhém termínu prvního kola přijímacího řízení.
Vyhodnocení výsledků těchto testů pro každého žáka, za každý z termínů, v němž se žák
přijímacích zkoušek v prvním kole zúčastnil, provede garant testování – CERMAT. Oběma zapsaným
školám poskytne vždy pouze lepší harmonizovaný výsledek testu z matematiky i lepší harmonizovaný
výsledek testu ČJL, lhostejno na které škole, a ve kterém termínu prvního kola byl tento výsledek
získán.
Tyto lepší výsledky testů spolu s dalšími výsledky v doprovodných kritériích, která CERMAT
v tzv. datové větě žáka poskytuje, zařadí škola mezi kritéria, která použije při vyhodnocení
přijímacího řízení a stanoví s jejich využitím výsledné pořadí uchazečů.
První kolo přijímacího řízení se bude konat takto:
Termíny
První kolo – první termín
První kolo – druhý termín
Studium
Osmileté
Pátek 13. 4. 2018
Úterý 17. 4. 2018

Důležitá poznámka: Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, musí
mít dva úplně stejně vyplněné formuláře přihlášky a po jednom z nich odevzdat na každou
vybranou školu zvlášť. Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné! Obě
přihlášky musí být podepsány oprávněným zástupcem. Pokud se pro některou ze škol uvádí
specifické informace, uvedou se pouze na příslušnou přihlášku. Přihlášku podává zákonný
zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy. Základní škola na přihláškách potvrzuje
prospěch žáka. Na přihlášce potvrzení známek kulatým razítkem školy se státním znakem.
Pokud by nebyl prospěch potvrzen, musely by být přiloženy ověřené fotokopie relevantních
vysvědčení. Nově je na přihlášce rubrika Datum narození zákonného zástupce.

Pozor! Přihlášku na školy zapsané na prvním a druhém místě doručuje sám zájemce o
studium buď využitím poštovních služeb a nebo osobním doručením.
Kritéria pro přijetí na střední školu
Jsou stanovena dokumentem VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A
JEHO KRITÉRIÍ, který českobrodské gymnázium publikuje na podstránce svého webu, které
je určena zájemcům o studium 31.1.2018.
Pozvánku k přijímací zkoušce předáme poskytovateli poštovních služeb tak, abyste ji mohli
převzít nejpozději 14 dní před termínem zkoušky. V tomto zvacím dopise bude pro vás
zapsán i váš výlučný anonymní identifikátor, pod kterým budete moci dohledat výsledek vaší
přijímací zkoušky.
Termín konání zkoušky jste si vlastně vybrali tím, v jakém pořadí bude naše škola na vaší
přihlášce uvedena.
Za správnost vyplnění údajů v tiskopisu zodpovídá předkladatel přihlášky. Případná chyba
nemůže být z naší strany zohledňována a např. nemůže být vznesen požadavek, aby byl
hledán náhradní termín přijímací zkoušky.
Uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky 2018:
je možné zařídit pouze uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami („SVP“), a to na základě
platného doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ). Pokud budete uzpůsobení podmínek
požadovat, kontaktujte urychleně ředitele gymnázia, protože hrozí nebezpečí z prodlení.
Nepožadujeme vyplnění výsledku lékařské prohlídky na přihlášce ke studiu. Zároveň
upozorňujeme, že nelze v žádném případě použít starší typy tiskopisů přihlášek ke studiu!

Náhradní termín konání zkoušky můžete využít pouze v případě vážných důvodů, např.
nemoci. Svou neúčast ve zvoleném termínu musíte do 3 dnů řádně písemně omluvit řediteli
školy a doložit např. lékařským potvrzením.
Vyhlášení výsledků přijímacího řízení a zápisový lístek
Výsledky přijímacího řízení se vyhlašují tak, že bude zveřejněn kódovaný seznam ve
kterém budou vyhodnocené výsledky všech uchazečů podle kritéria body. CERMAT
uvolní datové věty adeptů zkoušek 27. dubna 2018 do 12.00 hod.
Po školách je důsledně vyžadováno, aby umožnily uchazečům/ jejich zákonným
zástupců nahlížení do spisu podle § 38 správního řádu, podání vyjádření pak podle § 36
správního řádu. U výsledku jednotné zkoušky je omezen čas, ve kterém může škola před
vydáním rozhodnutí uchazeči nahlížení do spisu umožnit. Je dán obdobím nejvýše 2
pracovních dnů počínaje dnem, kdy je příslušné SŠ zpřístupněno hodnocení uchazeče (27.
dubna 2018, což je termín zpřístupnění hodnocení jednotné zkoušky školám v roce 2018).
Abychom vyhověli tomuto požadavku, musíme dodržet výše uvedené lhůty.
Konečné výsledky adeptů našeho přijímacího řízení budou proto publikovány až ve
středu 3.5.2018 do 24.00 hod. Výsledky budou vylepeny na veřejně přístupném místě (u nás
brána školy) a také na místě které umožňuje dálkový přístup – tedy na www.gcbrod.cz .
Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Pozor na lhůty, které si musíte
hlídat sami. Bude-li vaše dítě přijato, nepromeškejte lhůtu pro odevzdání zápisového
lístku. Přijatý uchazeč potvrzuje zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději
do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. (Do běhu lhůty se
nezapočítává den vyhlášení výsledků). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný,
pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Změnit rozhodnutí a vzít zápisový lístek zpět je možné pouze v případě, že chcete uplatnit
zápisový lístek na škole, která vás přijala na odvolání.
Zápisový lístek lze získat na základní škole nejpozději do 15. března.
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Každý uchazeč může obdržet pouze jeden zápisový lístek.
V případě, že bude vaše dítě u nás zveřejněno v seznamu přijatých a vy na přijetí u nás
nehodláte reflektovat proto, že akceptujete přijetí vašeho dítěte na jiné škole, podejte
nám, prosíme prokazatelně zprávu.
Nepřijatým uchazečům (jejich zákonným zástupcům) odešleme bez zbytečného prodlení
rozhodnutí o nepřijetí. Je to tzv. správní rozhodnutí (lze se proti němu odvolat v zákonné
lhůtě).

Odvolání
Odvolat se můžete do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Abyste se
mohli odvolat, potřebujete jej již mít v ruce v písemné podobě. V textu svého odvolání, které
se píše volnou formu, se musíte odkazovat na číslo jednací, které je na rozhodnutí ředitele
školy uvedeno. Na uložení rozhodnutí u provozovatele poštovních služeb po dobu 10 dnů
se vztahuje § 24 správního řádu s tím, že jestliže si adresát uloženou písemnost (rozhodnutí o
nepřijetí) ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost
se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. (tzv. fikce doručení).
Autoremedura:
Autoremedura je vlastní opravný právní krok ve správním rozhodování tohoto přijímacího
řízení, kterým může za určitých okolností ředitel školy opravit = úplně změnit své původní
rozhodnutí o nepřijetí žáka ke studiu.
V tomto přijímacím řízení využije autoremedury ředitel školy v tom případě, když ví, že
některý z jiných žáků, kteří byli přijati, zcela jistě v předepsané lhůtě zápisový lístek
neodevzdal (neodevzdá), protože je přijat na jinou školu a nebo z nějaké jiné příčiny nechává/
nechal marně uplynout lhůtu pro odevzdání zápisového lístku. Autoremedurou ředitel
rozhoduje o přijetí adeptů, kteří skončili jako nepřijatí pod pomyslnou dělicí čarou a podali
v zákonné lhůtě odvolání. Přijímá je v pořadí, jehož prioritu určuje reálná pozice odvolaných
uchazečů pod dělící čarou.

Přejeme vám hodně úspěchů.

Mgr. Ivo Kocum v.r.
ředitel gymnázia

