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Vystaveno dne: XX. X. 2019, vypraveno dne: XX. X. 2019
Věc: Oznámení o zahájení správního řízení v souladu s dikcí zákona č. 500 / 2004 Sb.
č.j.: SZ 0008/2019/GZIKO
uchazeč: Filip Osmý, nar.: 1. 1. 2009
evidenční číslo přihlášky (EČP): 608
zákonný zástupce: Filip Sedmý
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny anonymně právě jen podle tohoto identifikátoru, jména se
v seznamech nesmí objevit. Je důležité si EČP uložit (a samozřejmě je nesdělovat cizím osobám).
Ředitelství Gymnázia Kolín žádá, aby se uchazeč dostavil do budovy školy k vykonání jednotných testů
v rámci jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů středního vzdělávání podle přiložené pozvánky
s respektováním pokynů v ní uvedených.
Zvláště upozorňujeme na povolené pomůcky a časy zahájení jednotlivých testů.
Případnou nepřítomnost je třeba do 3 dnů omluvit řediteli školy.
Omluva musí být písemná a musí být doručena do 3 dnů (nikoliv pracovních, viz § 60c, odst. (3) zákona
č. 561/2004 Sb.). Posouzení důvodnosti omluvy je na řediteli školy.
Upozorňujeme, že pokud bude chtít uchazeč v době mezi jednotlivými testy opustit budovu školy, musí
předložit dohled konajícímu učiteli žádost o uvolnění (jméno, příjmení, datum narození, EČP) podepsanou
zákonným zástupcem. 20 minut před druhým testem bude do budovy opět vpuštěn hlavním vchodem. Hlavní
vchod bude pak uzavřen 5 minut před zahájením druhého testu.
V přestávce mezi jednotlivými testy budou uchazeči pod dohledem učitelů naší školy, případné opuštění
budovy musí být v režimu obvyklém při opuštění výuky.
Další důležité termíny:
29. 4. 2019 – možnost (nikoliv povinnost) nahlížení do spisu v ředitelně školy (12 – 14h).
Podle § 38 zákona č. 500/2004 Sb. smí oprávněná osoba nahlížet do dokumentace správního řízení. Aby
bylo umožněno vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí před jeho vydáním těm účastníkům řízení, kterým
nebude v plném rozsahu vyhověno, tedy nepřijatým uchazečům, je stanoven termín, kdy mohou do spisu
nahlédnout. Všechny informace důležité pro rozhodnutí o přijetí či nepřijetí budou v anonymizované podobě
zveřejněny (elektronicky a také fyzicky), takže možnost nahlížení do spisu je v tomto případě formální,
„oprávněná osoba“, tedy uchazeč nebo jeho zákonný zástupce se nahlédnutím do spisu podstatně nové
informace nedozví.
30. 4. 2019 – ukončení hodnocení uchazečů; zveřejnění přijatých a nepřijatých uchazečů; vydání a odeslání
rozhodnutí o nepřijetí (rozhodnutí o přijetí se dle školského zákona nezasílá).
Pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů bude vyvěšeno na webových stránkách školy, výsledná pozice
daného uchazeče se objeví po zadání jeho EČP. Ve stejnou dobu bude výsledková listina vyvěšena i na dveřích
školy. Seznam bude samozřejmě pouze anonymizovaný za použití EČP.

Až po obdržení rozhodnutí o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů odvolání proti tomuto rozhodnutí, lze
zkopírovat formulář z druhé strany tohoto listu.
Odvolání lze podat až po obdržení rozhodnutí o nepřijetí, protože je třeba mimo jiné použít příslušné
číslo jednací rozhodnutí, které bude na rozhodnutí uvedeno. Připravený formulář je po řádném vyplnění
naprosto dostačující, je vhodné si jej zkopírovat, protože z druhé strany listu je návratka, kterou je nutno (po
přijetí na základě odvolání) odevzdat spolu se zápisovým lístkem. Pokud odvolání nepřijatého uchazeče není
podáno, nelze ho přijmout ani v případě uvolnění místa, vážní zájemci o studium by tedy v případě nepřijetí
měli odvolání rozhodně podat.
Upozorňujeme, že zápisový lístek je nutno odevzdat škole do 10 pracovních dnů od zveřejnění pořadí
uchazečů, po tomto termínu zaniká nárok na přijetí.
Pokud uchazeč nenastoupí, budeme rádi, když nám tuto skutečnost sdělí, abychom věděli, že jeho
zápisový lístek nemáme očekávat.
Poznámka: Informace k jednotlivým fázím přijímacího řízení jsou na webových stránkách školy.
PaedDr. Ivo Zachař, v.r., ředitel školy

