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Věc: Oznámení o zahájení správního řízení v souladu s dikcí zákona č. 500 / 2004 Sb.
č.j.: SZ 0004/2021/GZIKO/1
uchazeč: Karel Čtvrtý, nar.: 1. 1. 2006
evidenční číslo přihlášky (EČP): 204
zákonný zástupce: Jan Lucemburský
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 testů jednotné
přijímací zkoušky do maturitních oborů středního vzdělávání podle přiložené pozvánky s respektováním
pokynů na ní uvedených
Upozorňujeme na povolené pomůcky (pozvánka Cermat) a čas vstupu do budovy (pokyny budou uvedeny na
webových stránkách školy).Důležité je také označení učebny (na pozvánce velkým písmenem), doporučujeme,
aby si uchazeč místnost poznamenal, případně si pozvánku vzal s sebou.
a s potvrzením o negativním výsledku testu na onemocnění COVID 19 ne starším než 7 dní. Další důležité
organizační pokyny najdete na webových stránkách naší školy (www.gkolin.cz, sekce Přijímací řízení).
Bez příslušného potvrzení nebude uchazeči umožněn vstup do budovy. Případná další omezení plynoucí
z aktuální situace budou neprodleně zveřejňována na uvedených webových stránkách, všechny zainteresované
žádáme o jejich průběžné (v období těsně před zkouškou každodenní) sledování.
Nepřítomnost je třeba do 3 pracovních dnů omluvit řediteli školy.
Omluva musí být písemná a musí být doručena v dané lhůtě. Posouzení důvodnosti omluvy je na řediteli školy.
Upozorňujeme, že uchazeč nebude moci opustit budovu (areál) školy po celou dobu konání testů, tedy ani
v době přestávky mezi nimi.
V přestávce mezi jednotlivými testy budou uchazeči pod dohledem učitelů naší školy, opuštění budovy
v současné situaci nepovažujeme za vhodné.
Další důležité termíny:
19. 5. 2021 možnost (nikoliv povinnost) nahlížení do spisu v ředitelně školy (10 – 11h).
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.
20. 5. 2021

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. Ve stejnou dobu bude
výsledková listina vyvěšena i na dveřích školy. Seznam bude samozřejmě pouze anonymizovaný za použití EČP.
3. 6. 2021
najzazší termín odevzdání zápisového lístku a návratky s volbou jazyků a estetické výchovy
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. Pokud odvolání není podáno, nelze uchazeče přijmout ani v případě uvolnění místa, vážní
zájemci o studium by tedy v případě nepřijetí měli odvolání rozhodně podat.
V případě vydání nového rozhodnutí o přijetí pro původně nepřijatého uchazeče je nutno odevzdat zápisový
lístek a návratku do 10 pracovních dnů po zveřejnění aktualizovaného seznamu přijatých uchazečů.
Pokud uchazeč nenastoupí, budeme rádi, když nám tuto skutečnost sdělí, abychom věděli, že jeho zápisový
lístek nemáme očekávat. V opačném případě musí uchazeč odevzdat zápisový lístek i návratku v obvyklé lhůtě.
Pokud uchazeč hodlá nastoupit, potřebujeme znát jeho preference ohledně volby estetické výchovy a jazyků;
návratku je třeba odevzdat současně se zápisovým lístkem. Další podrobnosti k návratce, resp. k volbě jazyků
a estetické výchovy jsou na webových stránkách v sekci Přijímací řízení.
Poznámka: Informace k jednotlivým fázím přijímacího řízení jsou na webových stránkách školy, tamtéž
naleznete i důležité informace k volbě jazyka a estetické výchovy.
PaedDr. Ivo Zachař, v.r., ředitel školy
……………………………………… Návratka (zde odstřihněte) …………………………………………
Volba estetické výchovy (vybranou variantu zakroužkujte):

HUV

VYV

Volba jazyka (jen jeden hlavní a jen jeden druhý jazyk zakroužkujte a u každého napište počet školních roků,
po které jste se již příslušný jazyk učili, včetně školního roku aktuálního):
Hlavní jazyk

ANJ

NEJ

FRJ

RUJ

ANJ

NEJ

FRJ

RUJ

počet roků
Druhý jazyk
počet roků

Uchazeč: Karel Čtvrtý
evidenční číslo přihlášky: 204
č.j.: SZ 0004/2021/GZIKO

podpis zákonného zástupce: ……………………………………

Počet školních roků prosíme včetně aktuálního, např. uchazeč volí druhý cizí jazyk němčinu a má ho od 7. třídy,
do kolonky NEJ tedy napíše 3.

