GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD
Vítězná 616, 282 27 Český Brod, Czech republic, tel.+fax 00420 321 622 347,
e-mail gc_brod@IOL.CZ , URL …. www.gcbrod.cz … .
V Českém Brodě dne: 19. května 2020
Rodičům žáka uvedeného na titulní straně:
Věc: - pozvánka k přijímací zkoušce - upraveno podle nových podmínek v souvislosti
s pandemií COVID - 19
Vážení rodiče.
Ředitelství Gymnázia Český Brod potvrzuje přijetí přihlášky Vašeho syna (Vaší dcery) do studijního
oboru 79-41-K/41 a oznamuje Vám, že ve smyslu §9 zák. č. 500/2004 Sb. (Správní řád) tak bylo zahájeno
správní řízení.
Škola byla připravena k rozeslání zvacího dopisu (titulní strana) v termínu, který odpovídal situaci
před vyhlášením nouzového stavu v souvislosti s pandemií COVID-19.
Vznikla však nová situace a v reakci na ni i nový zákon č.135/2020 Sb. „O zvláštních pravidlech
pro přijímání k některým druhům vzdělávání“ a MŠMT vydalo k tomuto zákonu prováděcí vyhlášku č.
232/2020 Sb. „O přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020“,
která upravuje detaily postupu při organizaci i hodnocení všech uvedených zkoušek.
Letošní upravené přijímací řízení je proto pouze jednokolové. Všichni pozvaní uchazeči u nás
v pondělí 8. června 2020 povinně absolvují centrálně zadané testy z MAT a ČJL, které garantuje
společnost CERMAT. Budeme se proto řídit jednotným harmonogramem testování, který CERMAT stanovil.
Přikládáme text pozvánky ke zkouškám, kterou z vašich údajů vygeneroval CERMAT, a který
jste obdrželi elektronicky na e-mailovou adresu zapsanou na přihlášce ke studiu.
Každý z adeptů zkoušek musí u nás vyplnit záznamové archy obou testů. Ve vzorci, kterým
určujeme výsledek a tím i pořadí uchazečů, zohledníme také výsledky, které byly dosaženy v průběhu
předchozího studia. To vše, i s dalšími podrobnostmi, jste se dozvěděli již na konci ledna ve stále
platném dokumentu zveřejněném na http://www.gcbrod.cz/PRZK20/VYHL_1_%20KOLA_19_20.pdf
Doplňkové informace:
Přidělený anonymní identifikátor, uvedený na titulní straně zůstává v platnosti.
Každý adept zkoušky by měl tento svůj výlučný identifikátor znát, protože pod kódem anonymního identifikátoru bude zapisovat
své odpovědi do záznamových archů. Pod těmito kódy budou vyhlášeny výsledky zkoušek v přehledové tabulce.
V den zkoušky si s sebou přineste pomůcky, které CERMAT doporučuje. Na základě našich zkušeností je dobré mít propis. tužku,
černě nebo modře píšící (opravy špatně zaznamenaného křížku v odpovědním archu pak ale nejsou jednoduché.) Výborně poslouží
obyčejná měkká tužka (zanechávající intenzivní stopu) a mazací pryž. Nezapomeňte rýsovací potřeby.
Otevíráme 1 třídu tohoto typu studia pro 30 žáků.
Organizace přijímacího řízení se řídí z hygienicko–epidemiologického hlediska metodickým pokynem MŠMT. Pokud nám
bude rozhodnutím MŠMT či MZ určeno, že se předpisy uvolňují a nebo naopak zpřísňují, bude platit poslední závazná verze.
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
Žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení (viz příloha).
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel,
náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky
Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky
Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce.
Mezi jednotlivými testy nebude žákům umožněno opuštění budovy
Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu nemusí mít roušku nasazenou ani
přítomný pedagog.

Poučení:
Od okamžiku, kdy škola obdrží výsledky uchazečů (15.6.2020), do dne, kdy musí být údaje zveřejněny
(16.6.2020) budeme mít k dispozici velmi krátkou dobu. Dle § 36 a § 38 zák.č.500/2004 Sb. mají
účastníci správního řízení právo vznést připomínky k řízení a nahlížet do spisu ještě před vydáním
rozhodnutí. Pokud se rozhodnete, že tohoto svého práva chcete využít, můžete nás navštívit, po předchozí
telefonické dohodě, v pátek 5. června 2020.
Výsledky obou vašich testů obdržíme 15. června 2020.
V úterý 16. června 2020 zveřejníme pořadí uchazečů na základě
dosažených výsledků.
Výsledky přijímacích zkoušek budou k nahlédnutí na nástěnce
školy i na naší www stránce …. www.gcbrod.cz …
Přílohy:

Mgr.Ivo Kocum
ředitel gymnázia

Právní průvodce přijímacím řízením pro školní rok 2020 – 2021
je zveřejněn na naší webové stránce s URL:
http://www.gcbrod.cz/PRZK20/Pruvodce%20prijimacim%20rizenim%202020_ctyrleti.pdf

