CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2019
Přihláška ke studiu
 Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce gymnázia do
1. března 2019.
 Přihlášku ke vzdělávání je třeba odevzdat v tištěné podobě, nikoli elektronicky.
 Přihláška musí být podepsaná nezletilým uchazečem a jeho zákonným zástupcem.
 Uchazeč může uplatnit v 1. kole až dvě přihlášky na dvě různé SŠ. Pokud se hlásí na
dvě školy, uplatňuje na každé škole jednu přihlášku. Uchazeč, který podává pro
1. kolo dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy v tomtéž pořadí.
 K přihlášce uchazeč přiloží potřebné doklady. Těmito doklady jsou:
-

vysvědčení (příp. výpis z vysvědčení) za poslední dva ročníky vzdělávání,
pokud přihláška neobsahuje ověření klasifikace od příslušné ZŠ (podpis,
razítko);

-

doporučení školského poradenského zařízení, pokud se jedná o uchazeče se
speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují uzpůsobení podmínek pro
konání přijímacích zkoušek. Po 1. 3. 2019 nebude gymnázium doporučení
přijímat;

-

kopie diplomů (za soutěže uvedené v kritériích).

 Lékařské potvrzení nepožadujeme. Potvrzení potřebuje jen ten uchazeč, který hodlá
uplatnit při přijímacích testech úlevu vzhledem k nějakému druhu znevýhodnění.

Přijímací zkoušky
 Uchazeči o studium budou konat jednotnou zkoušku, kterou připravilo a zajišťuje
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CZVV (Cermat).
 Zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury (60 minut) a
z matematiky (70 minut).
 Vlastní testování gymnázium nezařadilo.

Termíny konání příjímací zkoušky
 Termíny přijímací zkoušky uchazečů na první zvolené škole tzn. v přihlášce ke studiu
je Gymnázium Kojetín uvedeno na prvním místě:

a) 12. 4. 2019 pro žáky z 9. tříd ZŠ;
b) 16. 4. 2019 pro žáky žáci 5. tříd ZŠ.
 Termíny přijímací zkoušky uchazečů na druhé zvolené škole tzn. v přihlášce ke studiu
Gymnázium Kojetín uvedeno na druhém místě:
a) 15. 4. 2019 pro žáky z 9. tříd ZŠ;
b) 17. 4. 2019 pro žáky z 5. tříd ZŠ.
 Náhradní termíny pro všechny obory 13. a 14. 5. 2019.

Zveřejňování výsledků
 Výsledky přijímacích zkoušek zpřístupní Cermat škole 28. 4. 2019, ředitel školy
ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky do dvou pracovních dnů, tj. do 30. 4. 2019.
 Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách školy a ve vitríně
u vchodu do budovy školy, a to po dobu 15 dnů.
 Uchazeči budou uvedeni pod přidělenými anonymními kódy.
 Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena.
Písemně se rozhodnutí o přijetí uchazečům nezasílají.
 Ředitelka školy odesílá rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení pouze nepřijatým
uchazečům.
 V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci
nezletilého uchazeče nahlížet do spisu. Termín pro nahlížení do spisu byl stanoven na
29. 4. 2019 od 13:00 do 15: 30.
 Nepřijatí se mohou proti rozhodnutí odvolat do 3 pracovních dnů od převzetí
rozhodnutí o nepřijetí.

Zápisový lístek
 Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané SŠ.
 Zápisové lístky uchazečům vydá vždy ZŠ, na které žák studuje (také rodičům žáků
5. tříd).
 Každý uchazeč obdrží pro školní rok, na který se hlásí ke střednímu vzdělávání, jeden
zápisový lístek.

 Zápisový lístek cizincům, kteří nejsou žáky ZŠ v ČR, vydává krajský úřad příslušný
podle místa pobytu na území ČR, pokud na území ČR cizinec nepobývá, podle sídla
školy, do které se hlásí.
 Na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl
výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.
 Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere
zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.

Odvolání se proti nepřijetí ke studiu
 Všem nepřijatým uchazečům o studium, kteří splnili požadovaná kritéria
přijímacích zkoušek, ale nebyli přijati, doporučujeme odvolat se proti rozhodnutí
o nepřijetí ke studiu. Po vypršení termínu pro podávání zápisových lístků se některá
místa uvolní a gymnázium bude provádět opravná rozhodnutí, to znamená, že budeme
moci přijmout další zájemce dle pořadí úspěšnosti u přijímacích zkoušek. Podmínkou
je včasné podání odvolání.
 Termín podání odvolání: nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí
rozhodnutí o nepřijetí.
 Komu odvolání adresovat: odvolání adresujte Krajskému úřadu Olomouckého kraje,
ale zasílejte poštou, ředitelce gymnázia na adresu:
Gymnázium, Kojetín, S. Čecha 683
Mgr. Květoslava Švédová
Svatopluka Čecha 683
752 01 Kojetín
 Odvolání lze také podat ředitelce gymnázia osobně.

Vzor odvolání:
Odesílatel: jméno, příjmení a adresa zákonného zástupce, který se odvolává
Adresát: Odbor školství a mládeže, KÚ Olomouckého kraje Jeremenkova 40b, RAO 779 11
Olomouc

Text (doplňte dle skutečnosti)
Prostřednictvím ředitelky Gymnázia, Kojetín, S. Čecha 683 se odvolávám proti rozhodnutí
č.j. (GKJ/xxx) ze dne (datum rozhodnutí) o nepřijetí mého syna /dcery (jméno, příjmení),
nar. (datum) ke studiu na Gymnáziu, Kojetín, S. Čecha 683 v oboru gymnázium, čtyřleté
7941K41 (osmileté 7941K81).
Můj/moje syn/dcera je studijní typ, dosahoval/a výborných studijních výsledků, o studium má
velký zájem ...

V ................ dne .............

..........................................

..........................................

Podpis zákonného zástupce

Podpis nezletilého uchazeče

