
 

 
Vážení rodiče,  

dovolte mi Vás informovat o termínech a dalších krocích, které budou následovat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení.  

15. 6. 2020 škola obdrží výsledky jednotných přijímacích zkoušek na čtyřleté studium konaných v termínu 8. 6. 2020. Prostřednictvím 
systému Cermat Vám budou 15. 6. 2020 odeslány výpisy DT z českého jazyka a matematiky na emailové adresy uvedené 
v přihláškách.  

16. 6. 2020 škola obdrží výsledky jednotných přijímacích zkoušek na osmileté studium konaných v termínu 9. 6. 2020. 
Prostřednictvím systému Cermat Vám budou 16. 6. 2020 odeslány výpisy DT z českého jazyka a matematiky na emailové adresy 
uvedené v přihláškách.  

16. 6. 2020 budou na webových stránkách zveřejněny neoficiální výsledky přijímacího řízení na čtyřleté studium.  

16. 6. 2020 bude ve večerních hodinách na webových stránkách zveřejněn seznam přijatých 
uchazečů na čtyřleté studium pod přiděleným evidenčním číslem a výsledky všech uchazečů podle 
kritérií přijímacího řízení.  

17. 6. 2020 budou na webových stránkách zveřejněny neoficiální výsledky přijímacího řízení na osmileté studium.  

17. 6. 2020 bude ve večerních hodinách na webových stránkách zveřejněn seznam přijatých 
uchazečů na osmileté studium pod přiděleným evidenčním číslem a výsledky všech uchazečů 
podle kritérií přijímacího řízení.  

Rozhodnutí o nepřijetí budou připravena k osobnímu vyzvednutí:  

17. 6. od 13:00- 17:00 v tělocvičně v přízemí budovy školy – pro čtyřleté studium 

18. 6. od 13:00 – 17:00 v tělocvičně v přízemí budovy školy– pro čtyřleté i osmileté studium 

19. 6. od 8:00 – 12:00 v tělocvičně v přízemí budovy školy -   pro osmileté studium 

Dovolujeme si Vás požádat, abyste využili možnosti osobního převzetí rozhodnutí o nepřijetí, 
pokud chcete podat žádost o vydání nového rozhodnutí (v letošním mimořádném roce 
„nahrazuje“ odvolání).  

Postupujte prosím podle následujících kroků:  

1) Zveřejněním seznamu pod přiděleným evidenčním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče se považují rozhodnutí, 

kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Písemně se rozhodnutí o přijetí uchazečům nezasílají.  

 

2) Pokud je Vaše dítě přijato a má zájem o studium na GPJP, předejte co nejdříve zápisový lístek. Podle §19 zákona č. 135/2020 

Sb. „zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání“ je lhůta pro podání ZL zkrácena na 5 

pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro čtyřleté studium tato lhůta končí 23. 6.,  pro osmileté 

studium 24. 6.  

 

3) Pokud Vaše dítě nebylo přijato, vyzvedněte si osobně rozhodnutí o nepřijetí. Nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána 

poštou 22. 6.  



 

4) Pokud Vaše dítě vykonalo úspěšně přijímací zkoušky, ale umístilo se „pod čarou“, můžete podat do tří dnů od převzetí 

rozhodnutí o nepřijetí žádost o vydání nového rozhodnutí.  Formulář této žádosti je přiložen na webových stránkách nebo 

ho budete moci vyplnit přímo při převzetí rozhodnutí o nepřijetí. To umožní ředitelce školy v případě uvolněného místa 

rozhodnout o kladném vyřízení žádosti. Prosím zvažte podání žádosti s ohledem na umístění uchazeče podle výsledků 

přijímacího řízení. Podle zkušeností z předchozích let mají reálnou šanci na přijetí uchazeči, kteří se umístili do cca 140. 

místa na osmileté studium a do cca 80. místa na čtyřleté studium.  

 

5) Při vydání nových rozhodnutí se ředitelka školy musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Pokud se 

uvolní místa po přijatých uchazečích, kteří neodevzdají zápisové lístky, budou postupně od 24. 6. zaplňována uchazeči, kteří 

podali žádost o vydání nového rozhodnutí (nová žádost).  O tom, jak se přijímací řízení vyvíjí (kolikátý uchazeč je přijatý) 

Vás budeme průběžně informovat na webu školy. O skutečnosti, že bude vydáno rozhodnutí o přijetí, Vás budeme 

informovat pro zrychlení nejprve telefonicky.  

 

6) Pokud bude Vaše dítě přijato na novou žádost na jiné škole a Vy budete chtít vzít zápisový lístek nebo novou žádost na 

GPJP zpět, učiňte tak neprodleně. Velmi to usnadní administrativu spojenou s přijímacím řízením.  

 

7) Jakmile bude zaplněna kapacita školy, tak všechny žádosti o vydání nového rozhodnutí, kterým nebude moci být vyhověno, 

budou zastaveny usnesením. Usnesení bude zasláno poštou. Ukončení přijímacího řízení očekáváme v druhé polovině 

července.  

 

Věřím, že pochopíte účelnost těchto kroků.  Děkuji Vám za spolupráci.  
 
 

V Praze, 2. 6. 2020                                             Mgr. Jana Drake, v.r. 

ředitelka školy 


