
Přijímací řízení – čtyřleté studium 

Informace, jak postupovat v jednotlivých situacích: 

22. 4. 2014 bude ráno zveřejněn (na www.gymkh.cz v menu uchazeč o studium a na budově školy) seznam 
přijatých uchazečů a celková výsledková listina pod ID (evidenční číslo - najdete v informacích o průběhu 
přijímacího řízení) 
 

Pokyny pro přijaté uchazeče (rozhodnutí o přijetí se nevydává):   
 

1) Uchazeč je přijat a má zájem studovat na Gymnáziu Jiřího Ortena: 
 
a) Žák potvrdí svůj zájem o studium na GJO odevzdáním vyplněného a podepsaného zápisového lístku do 
10 dnů ode dne zveřejnění výsledkové listiny (zápisový lístek vydá základní škola) 

      b) Zároveň se zápisovým lístkem žák odevzdá vyplněnou přihlášku ke studiu druhého cizího jazyka (ke 
stažení na www.gymkh.cz – menu uchazeč o studium – průběh přijímacího řízení), popř. ji dostane a 
vyplní při předání zápisového lístku v sekretariátu nebo může tuto přihlášku odeslat také elektronicky na 
adresu: petr.novotny@gymkh.eu, v tomto případě prosím vyžadujte potvrzení o přečtení zprávy. Do této 
přihlášky můžete také uvést případná přání pro rozdělení žáků do tříd. 

 
2) Uchazeč je přijat a nemá zájem studovat na Gymnáziu Jiřího Ortena: 

 
V tomto případě uvítáme zprávu, že žák nenastoupí a vzdává se svého přijetí. 

Pokyny pro nepřijaté uchazeče: 
Vzhledem k urychlení vyřízení odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí žádáme všechny nepřijaté uchazeče, aby si 
vyzvedli rozhodnutí osobně dne 22. 4. 2014 v sekretariátu školy 

1) Uchazeč není přijat, ale má zájem studovat na Gymnáziu Jiřího Ortena: 
 
a) Vzhledem k možnosti podání dvou přihlášek počítáme s tím, že se uvolní místa pro přijetí dalších 
uchazečů. Z tohoto důvodu doporučujeme všem, kteří mají zájem studovat na našem gymnáziu, aby 
podali odvolání proti nepřijetí. 
b) Dne 22. 4. 2014 si můžete v sekretariátu školy vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí a hned na místě 
podat odvolání proti rozhodnutí. 
c) Nevyzvednutá rozhodnutí odešleme poštou (doporučeně do vlastních rukou), vzor odvolání proti 
rozhodnutí najdete na www.gymkh.cz v menu uchazeč o studium – průběh přijímacího řízení. Odvolání 
je nutno podat do 3 dnů od doručení rozhodnutí. 
 

2) Uchazeč není přijat a nemá zájem studovat na Gymnáziu Jiřího Ortena: 
 
V tomto případě uvítáme zprávu, že žák nebude podávat odvolání. 
 

Po ukončení přijímacího řízení budou sestaveny třídy. 

První schůzka s rodiči a žáky se koná ve čtvrtek 19. 6. 2014 v 17:00 hod. v budově GJO. Zde se seznámíte se 
svými třídními učiteli a výchovná poradkyně vám podá informace o adaptačním kurzu. 

Všechny informace o sestavení tříd, o termínu schůzky s rodiči a žáky atd. najdete na www.gymkh.cz v menu 
uchazeč o studium – průběh přijímacího řízení (pro představu: informace k přijímacímu řízení v minulých letech 
najdete v záložce uchazeč o studium – archiv).  

S případnými dotazy se prosím obraťte na: 

RNDr. Vladislav Slavíček, ředitel školy: tel. 327586140, 775325967, slavicek@gymkh.eu  

Mgr. Petr Novotný, zástupce řed. školy: tel. 327586148, petr.novotny@gymkh.eu  
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