
Důležité informace k výsledkům přijímacích zkoušek: 

                                       Podle § 36 a § 38 zákona 500/2004 Sb., správního řádu umožníme nahlédnout do spisu účastníkům 

řízení v úterý 26. 4. 2016 od 8.00 – 10.00 hod v sekretariátu gymnázia. Po rozhodnutí bude možné nahlížet do spisu 

po předchozí domluvě. 

 Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů  si mohou rozhodnutí vyzvednout osobně ve středu 27. 4. 2016 od 8. – 
14.00 hod. v sekretariátu gymnázia, zbylá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou. 
 

Doručování rozhodnutí 

 

Přijatí uchazeči:  

rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu 

uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče 

 zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená 
 dnem následujícím po zveřejnění seznamu začíná běžet lhůta pro odevzdání zápisového lístku 
 rozhodnutí o přijetí musí být písemně vyhotoveno a založeno do spisu 
 není již nutné doručovat písemné vyhotovení rozhodnutí přijatým uchazečům 

 

 

Nepřijatí uchazeči:  

rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání se doručuje do vlastních rukou 

 rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, 
se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené 

 odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních 
dnů ode dne doručení rozhodnutí 

 odvolání se v případě škol, které zřizuje stát, kraj nebo obec podává prostřednictvím ředitele střední školy k 
příslušnému krajskému úřadu 

 ředitel školy vyhoví v rámci autoremedury odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl 
přijat pro nedostatek volných míst, pokud jej lze po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků úspěšných 
uchazečů přijmout 

 

 Zápisový lístek 
 

 svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do 
které byl přijat 

 povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje pouze na denní formu vzdělávání s výjimkou nástavbového a 
zkráceného studia, nevztahuje se na večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání 

 zápisový lístek musí být doručen do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí 
ke vzdělávání (tj. ode dne vyvěšení seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů), lhůta je dodržena, pokud je zápisový 
lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb 

 pokud lhůta k odevzdání zápisového lístku není dodržena, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy 
nestává 

 zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve 
škole, na kterou byl přijat na základě odvolání 

 pokud žák požádá ředitele střední školy o zpětné vydání zápisového lístku, musí doložit, že byl ke vzdělávání na jiné 
střední škole přijat na základě odvolání 

 každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, 
obdrží jeden zápisový lístek 

 zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem; v případě ztráty nebo zničení zápisového lístku 
vydává základní škola svým žákům náhradní zápisový lístek 

 ostatním uchazečům vydává zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců 
dle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území ČR nepobývá; v případě 
ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává krajský úřad těmto uchazečům náhradní zápisový lístek 
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