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V Českém Brodě dne: 19. května 2020

Průvodce přijímacím řízením ve školním roce
2019/2020
pro zájemce o osmileté studium
v situaci celosvětové pandemie onemocnění COVID-19
Gymnázium, Český Brod bylo plně připraveno na přijímací zkoušky
v dubnovém termínu roku 2020. Text našeho, tehdy aktuálního, „Průvodce
přijímacím řízením…“ odpovídal situaci před vyhlášením nouzového stavu
v souvislosti s pandemií COVID-19.
Vznikla však situace nová a v reakci na ni i nový zákon č.135/2020 Sb. „O
zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání“. 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.
MŠMT vydalo také v květnu 2020 konečné rozhodnutí, kterým stanovilo
termín konání přijímacích zkoušek, jejich jednotné zadávací schéma a poskytlo
ředitelům škol potřebnou metodiku.
Proto předkládáme nové znění „Průvodce přijímací zkouškou“.
Ujišťujeme vás, že pokud byla přihláška ke studiu vašeho dítěte odeslána
podle původních platných dokumentů a byla na příslušné školy doručena ve
správném termínu, pak je jeho účast v přijímacím řízení s upravenými podmínkami
nezpochybnitelná.
Letošní upravené přijímací řízení je pouze jednokolové. Přihlášeného žáka si
pozve ke konání testů jednotné přijímací zkoušky ta škola, kterou zákonní zástupci
žáka uvedli na přihlášce jako školu prvního termínu.
Proto jsme si k nám pozvali jenom ty uchazeče o přijetí do primy osmiletého
studia (kód studijního oboru 79-41-K/81), kteří nás měli zapsané jako školu v první
volbě.
V úterý 9. června 2020 u nás tito adepti povinně absolvují centrálně zadané
testy z MAT a ČJL. Tyto testy připravila a jejich opravu garantuje společnost
CERMAT.
Na škole, uvedené pro druhý termín, jste i v nových podmínkách řádně
přihlášeni.
Nově je stanoven náhradní termín konání zkoušky. Na ten není právní nárok a lze
jej přidělit pouze v případě vážných důvodů, např. nemoci. Svou neúčast v řádné
termínu musíte do 3 dnů řádně písemně omluvit řediteli školy a doložit např.
lékařským potvrzením. MŠMT určilo pro konání přijímací zkoušky v náhradním
termínu úterý 23. června 2020.
Vše potřebné o harmonogramu a organizaci přijímacího řízení na našem
gymnáziu se dozvíte z pozvánky, kterou od nás obdržíte (již jste obdrželi).
Neoddělitelnou součástí letošních pokynů jsou ty pokyny, které se týkají
hygienicko–epidemiologického zabezpečení zkoušek podle metodického pokynu
MŠMT. Pokud nám bude rozhodnutím MŠMT či MZ určeno, že se předpisy uvolňují a
nebo naopak zpřísňují, bude platit poslední závazná verze.
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. Abychom vám umožnili tohoto práva využít, nabízíme

pro nahlédnutí a kontrolu dokumentů ve spisu termín pátek 5. června 2020.
Přesný čas návštěvy je nutné předem vyjednat telefonicky nebo mailovou
korespondencí.
V den, kdy pozvaní adepti zvládnou zadané úlohy jednotné přijímací zkoušky
(JPZ) v testech z ČJL a MAT odešle škola, kde jste se zkoušek zúčastnili, elektronicky
vaše testové sešity k vyhodnocení na server společnosti CERMAT. CERMAT testové
sešity vyhodnotí a elektronicky odešle ředitelstvím obou škol, na které jste přihlášeni,
agregované výsledky ve formě datových vět.
Každá ze škol zakomponuje vaše výsledky od CERMAT do svých kritérií,
která byla vyhlášena v lednu 2020 a jsou dostupná na jejich oficiálních webových
stránkách. Kritéria se nezměnila. (U nás najdete tento dokument na URL:
http://www.gcbrod.cz/PRZK20/VYHL_1_%20KOLA_19_20.pdf)
Vyhlášení výsledků přijímacího řízení a zápisový lístek
Každá ze škol, na které máte podanou přihlášku, vytvoří a zveřejní svou
anonymizovanou tabulku, ve které budou vyhodnocené výsledky všech uchazečů
setříděny podle kritéria body tak, že žáci s nejlepším výsledkem budou v úvodu
tabulky.
Do studijního oboru 79-41-K/81 hodláme přijmout do jedné třídy 30 žáků s co
nejlepším umístěním v tabulce.
CERMAT uvolní datové věty adeptů zkoušek v úterý 16. června 2020.
Konečné výsledky adeptů našeho přijímacího řízení budou proto publikovány
už ve středu 17. 6. 2020 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 5 (letošní novinka – bývalo
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.
Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku je středa 24. června 2020.
Změnit rozhodnutí a vzít zápisový lístek zpět je možné pouze v případě, že chcete
uplatnit zápisový lístek na škole, která vás přijala po tom, co vyhověla vaší „žádosti o
vydání nového rozhodnutí“.
!!! Pojem odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí v letošním přijímacím řízení
neexistuje!!! – viz vysvětlení dále v textu.
Zápisový lístek jste již jistě získali na své základní škole. Ve zvl. případech může
zápisový lístek vydat místně příslušný krajský úřad. 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
prodlení rozhodnutí o nepřijetí.

zástupcům) odešleme bez

zbytečného

Největší změnou v letošním přijímacím řízení je ta skutečnost, že podle zákona
č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům
vzdělávání a jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 nemůže uchazeč
v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání.
Někomu se může zdát, že jde o hru se slovíčky.

Podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí nelze, ale lze podat
žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“) a podle
§ 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a
závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020.
Tuto žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno
rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení
rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední
den lhůty.
Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:
- existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy uchazeč, který byl přijat,
neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, a současně
- uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího
řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.
Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů
podle výsledků přijímacího řízení. Tedy vydat nové rozhodnutí může až poté, kdy
uběhne lhůta pro podání žádosti o nové rozhodnutí všem uchazečům a teprve po
shromáždění všech došlých žádostí může rozhodnout (je nutné počkat i na žádosti,
které byly podány poslední den lhůty na poště). Při rozhodování upřednostní ředitel
školy vždy ty uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí.
Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal
svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení nového rozhodnutí a
ten jej uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí.
Nemůže-li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.

Přejeme vám hodně úspěchů.

Mgr. Ivo Kocum v.r.
ředitel gymnázia

Abychom vám co nejvíce pomohli při sestavování „žádosti o vystavení nového
rozhodnutí“, vystavili jsme na webu v editovatelné podobě vzor takové žádosti,
který si, prosíme, upravte pro své potřeby.

