Vážení rodiče,
28. 4. 2019 škola obdrží výsledky jednotných přijímacích zkoušek konaných na střední školy v termínu od 12.4 2019 do
17. 4. 2019. Prostřednictvím systému Cermat Vám budou 28. 4. 2019 odeslány výpisy DT z českého jazyka a
matematiky na emailové adresy uvedené v přihláškách.
V pondělí 29. 4. 2019 budou na webových stránkách zveřejněny neoficiální výsledky přijímacího řízení.
V úterý 30. 4. 2019 bude na webových stránkách zveřejněn seznam přijatých uchazečů na osmileté studium a na
čtyřleté studium pod přiděleným identifikačním číslem a výsledky všech uchazečů podle kritérií přijímacího řízení.
Rozhodnutí o nepřijetí budou připravena k osobnímu vyzvednutí 2. 5. 2019 od 7:30 do 16:00. Nevyzvednutá
rozhodnutí budou odeslána poštou nebo datovou zprávou 3. 5. 2019.
Pokud chcete urychlit průběh přijímacího řízení, doporučuji Vám provést následující kroky, které pomohou
především těm, kteří se umístili v přijímacím řízení „pod čarou“.
Zveřejněním seznamu pod přiděleným identifikačním 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 Vaše dítě je přijato a má skutečný zájem o studium na GPJP, předejte co nejdříve zápisový lístek (škola
tak bude vědět, že místo je skutečně obsazeno).
3) „Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého
uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to
nejpozději do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas
odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.“ (školský zákon §60a
odst. 6).
4) Pokud je Vaše dítě přijato u nás i na jiné škole a Vy dáváte přednost jiné škole, co nejdříve mailem oznamte na
adresu reditelka@gpjp.cz úmysl dítěte nenastoupit ke studiu na GPJP. Tento krok nám umožní rychleji obsadit
uvolněné místo dalším a zkrátit tak rodičům nepřijatých uchazečů dobu nejistoty.
5) Pokud Vaše dítě nebylo přijato, vyzvedněte si osobně dne 2. 5. 2019 rozhodnutí o nepřijetí. Nevyzvednutá
rozhodnutí budou odeslána poštou 3. 5. 2019.
6) Pokud Vaše dítě vykonalo úspěšně přijímací zkoušky, ale umístilo se „pod čarou“, podejte do tří dnů
odvolání proti rozhodnutí. Formulář odvolání je přiložen na webových stránkách nebo ho budete moci vyplnit
přímo v kanceláři. To umožní ředitelce školy v případě uvolněného místa rozhodnout o kladném vyřízení
žádosti. Též můžete poslat odvolání napsané vlastní formou poštou. Při podání odvolání již musíte mít
převzaté rozhodnutí o nepřijetí a vyplnit na odvolání číslo jednací příslušného rozhodnutí.
7) Pokud bude Vaše dítě přijato na odvolání na jiné škole a Vy budete chtít vzít zápisový lístek nebo odvolání na
GPJP zpět, učiňte tak neprodleně. Velmi to usnadní administrativu spojenou s přijímacím řízením.
8) Pokud Vaše dítě nedosáhlo v jednom nebo v obou z testů minimální počet bodů stanovený v kritériích, je
odvolání bezpředmětné. O přijetí se může ucházet ve druhém kole, bude-li vyhlášeno.
9) V uplynulých letech na osmileté studium byli přijati na odvolání uchazeči, kteří se umístili max. do 120. místa.
Zvažte tak smysl odvolání v případě, že výsledek Vašeho dítěte bude daleko od tohoto pořadí.
10) Podat odvolání proti nepřijetí na čtyřleté studium má vzhledem k počtu přihlášených smysl vždy v případě
úspěšně zvládnutých přijímacích zkoušek.
1)

Věřím, že pochopíte účelnost těchto kroků a budete se jimi řídit. Děkuji Vám za spolupráci.

V Praze, 24. 4. 2019

Mgr. Jana Drake, v.r., ředitelka školy

