
POSTUP PO VYHODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

PŘIJATÍ UCHAZEČI  

 Do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů musí 
svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdit uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého  
uchazeče  odevzdáním  zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí uchazeče ke 
vzdělávání. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním 
zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem uvedené lhůty 
právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.  

 Doporučujeme doručit zápisový lístek osobně do školy. 

 Lhůta pro doručení zápisového lístku vyprší 

- pro čtyřleté gymnázium – 23. 6. 2020 

- pro osmileté gymnázium – 24. 6. 2020. 

 Po dokončení přijímacího řízení (předpokládáme v polovině července) zašleme zákonným 
zástupcům přijatých uchazečů informace k zahájení školního roku 2020/2021. V případě čtyřletého 
gymnázia zašleme také krátký dotazník týkající se volby druhého cizího jazyka a estetické 
výchovy.  

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI 

 Uchazeči, kteří nebyli přijati pro velký počet zájemců, ještě mají velkou šanci být přijati na 
základě nového rozhodnutí. Vzhledem k možnosti podávat přihlášku na 2 střední školy se 
očekává, že ne všichni uchazeči odevzdají ve stanovené lhůtě zápisový lístek. 

 Žádost o vydání nového rozhodnutí je třeba podat ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení 
rozhodnutí o nepřijetí. 

 Vzor žádosti o nové rozhodnutí je uveřejněn na internetových stránkách školy v záložce 
"Přijímací řízení".  

 V případě vydání nového rozhodnutí může uchazeč, který již odevzdal zápisový lístek na jiné 
škole, vzít tento lístek zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu 
nové rozhodnutí vydala. 

 Lhůta pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí je 10 pracovních dnů 

ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči. 

 Podané žádosti o vydání nového rozhodnutí mohou být vyřízeny až po uplynutí lhůty pro 
odevzdání zápisových lístků přijatých uchazečů. Prosíme proto o trpělivost. 

 Nebude-li možné žádosti o vydání nového rozhodnutí vyhovět, bude řízení usnesením zastaveno.   

 Nepřijatí uchazeči se mohou také přihlásit do dalších kol přijímacího řízení, budou-li vyhlášena. 

 
 
V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů se obracejte na ředitele školy. 

tel.:  583 416 380, 725 339 290 
e-mail: reditel@gyza.cz 
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