Návod pro účastníky přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách v sekci Přijímací řízení a současně vyvěšeny
na dveřích školy.
Vzhledem k současné praxi podávání dvou přihlášek bude výsledková listina pro část uchazečů zklamáním. Ale realita
bude odlišná, neboť mezi uchazeči je mnoho takových, kteří v našem regionu nebydlí a vážně o studium u nás
neusilují. Zkušenost minulých let potvrzuje, že ve finále na naší škole studují ti, kteří právě zde studovat chtěli.
Abyste si věděli rady, popisujeme dále alternativy, z nichž si tu pravou můžete zvolit.
A) Uchazeč je přijat a chce na naší škole studovat
V tomto případě uchazeč odevzdá vyplněný a podepsaný zápisový lístek v zákonem stanovené lhůtě, tedy
5 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení. V případě čtyřletého studia musí zároveň
odevzdat i vyplněnou návratku.
B) Uchazeč je přijat, ale nechce na naší škole studovat
V tomto případě uvítáme brzké sdělení, že se uchazeč o studium na naší škole vážně neuchází a zápisový
lístek nám nehodlá odevzdat. Prosíme o mailovou formu na adresu pz@gkolin.cz, uveďte i evidenční číslo
přihlášky uchazeče.
C) Uchazeč není přijat, ale chce na naší škole studovat
Zkušenosti z minulých let jednoznačně ukazují, že hranice přijetí se značně posune vlivem uchazečů
zmíněných v bodě B). Po převzetí rozhodnutí o nepřijetí podá zákonný zástupce v zákonem stanovené lhůtě
(3 pracovní dny) žádost o vydání nového rozhodnutí, lze využít formulář přiložený k rozhodnutí. Jestliže tuto
žádost nepodá, ani v případě uvolnění místa nebude možno takového uchazeče přijmout. Ředitel přijme na
uvolněná místa další uchazeče podle pořadí na výsledkové listině a vydá pro příslušné uchazeče revidované
rozhodnutí, o němž telefonicky informuje zákonného zástupce a vyzve k osobnímu převzetí. Uchazeči (jejich
zákonní zástupci) pak musí odevzdat zápisový lístek (tentokrát ve lhůtě 10 pracovních dnů) a pro čtyřleté
studium také vyplněnou návratku. Nebude-li možno žádosti o nové rozhodnutí vyhovět, bude příslušné řízení
zastaveno a uchazeč nebude přijat.
D) Uchazeč není přijat a nechce na naší škole studovat
Uvítáme sdělení, že uchazeč nebude žádat o vydání nového rozhodnutí dle bodu C). Prosíme o mailovou
formu na adresu pz@gkolin.cz, uveďte i evidenční číslo přihlášky uchazeče.

Kalendář úkonů
ředitel školy dle zveřejněných kritérií rozhodne a dne 17. června 2020 (pro čtyřleté studium), resp. 18. června 2020
(pro osmileté studium) zveřejní (web a dveře budovy) seznam přijatých uchazečů; nepřijatým uchazečům odešle
rozhodnutí o nepřijetí
přijatí uchazeči:
nejpozději 23. června 2020 (čtyřleté studium), resp. 24. června 2020 (osmileté studium) odevzdají zápisový lístek
a návratku; neučiní-li tak, jejich místo bude uvolněno pro další (původně nepřijaté) uchazeče
nepřijatí uchazeči, kteří chtějí na naší škole studovat:
ve lhůtě 3 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o nepřijetí podají žádost o vydání nového rozhodnutí (nepodáním
žádosti se zbavují šance na přijetí po uvolnění míst přijatými)
ředitel školy bude zveřejňovat průběžně aktualizovaný seznam přijatých uchazečů, kde budou i původně nepřijatí
uchazeči, jejichž žádosti mohlo být vyhověno a na základě svého umístění obsadili uvolněná místa; zároveň vydá
a pošle nové rozhodnutí o přijetí
uchazeči nově zařazení do seznamu přijatých po obdržení revidovaného rozhodnutí do 10 pracovních dnů odevzdají
zápisový lístek (pro čtyřleté studium doplněné o návratku)

Informace k návratce (pouze pro čtyřleté studium)
Informace k volbě estetické výchovy:
Pro první dva roky studia si vyberte mezi hudební (HUV) a výtvarnou (VYV) výchovou. Není možné navštěvovat oba
předměty.
Informace k volbě jazyka:
Hlavní jazyk je dotován vyšším počtem hodin ve 3. a 4. ročníku studia (počet hodin v ročnících 3-3-4-4), druhý jazyk
má menší hodinovou dotaci (3-3-3-3). Maturovat lze samozřejmě z obou jazyků, je však třeba si uvědomit, že většina
uchazečů se již na základní škole setkala s angličtinou a volí ji jako hlavní jazyk. Stane-li se, že do takové skupiny
nastoupí žák, který na základní škole studoval němčinu a v angličtině je úplný začátečník, bude jeho startovní pozice
velmi obtížná. Totéž platí i obráceně – chce-li se žák věnovat především němčině a volí ji jako hlavní jazyk, dá se
očekávat, že bude ve skupině spolužáků, kteří již mají několik let studia němčiny za sebou. Protože je třeba přijaté
uchazeče rozdělit již před 1. září do jazykových skupin, je nezbytné vyplnit všechny uvedené kolonky – jinak se může
stát, že budete přiděleni do skupiny, která Vám vůbec nebude odpovídat úrovní. Vybírat můžete z jazyků: anglický
(ANJ), německý (NEJ), francouzský (FRJ), ruský (RUJ). V případě, že Vámi zvolená kombinace jazyků bude výjimečná
a nebude možno Vám (pro malý počet stejně zaměřených zájemců) vyhovět, budete zařazeni do skupiny s nejbližší
jazykovou orientací. Po ukončení přijímacího řízení bude zveřejněno rozdělení přijatých uchazečů do budoucích tříd
a skupin a budete mít možnost toto rozdělení zkontrolovat a případnou výměnou s jiným uchazečem z jiné skupiny
nebo třídy korigovat. Výměna musí ovšem proběhnout v relativně krátké době, je třeba sledovat naše webové
stránky a podle pokynů zveřejněných spolu s rozdělením rychle reagovat.

Poznámka pro osmileté studium
Vzhledem ke zkušenostem z mnoha minulých let jsme se rozhodli již nezjišťovat zájem o výběr hlavního cizího jazyka,
kterým se v primě začíná, neboť zastoupení angličtiny bylo téměř stoprocentní. Pokud jde o volbu estetické výchovy,
první čtyři roky jsou zastoupeny výtvarná i hudební výchova v povinných předmětech, takže skutečnou volbu budou
naši žáci provádět až na konci kvarty.

