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GYMNÁZIUM

INFORMACE K VÝ SLEDKŮ M PZ 

Přijetí na školu 

Uchazeči, kteří splnili všechny podmínky přijímacího řízení, umístili se do 30. místa a mají zájem 

studovat na gymnáziu, doručí do 10 pracovních dní (od 29. 4. 2019) škole zápisový lístek. 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku 

úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, §60 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), 

zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto 

uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud 

byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. 

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit 

zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. 

Žáci nepřijatí z kapacitních důvodů 

Nepřijatí žáci, kteří splnili všechny podmínky přijímacího řízení, ale jsou na výsledkové listině 

takzvaně pod čarou (pořadí od 31. místa), a mají zájem studovat na našem gymnáziu, se mohou 

osobně dostavit do ředitelny školy pro Rozhodnutí o nepřijetí dne 2. 5. 2019 od 8:00–17:00 hod. 

a vzít s sebou odvolání proti rozhodnutí, případně toto odvolání sepsat na místě. Bude-li odvolání 

vyhověno, lze vzít zpět zápisový lístek ze školy, na kterou byl přijat, a použít jej znovu na Gymnáziu 

Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304. 

Nevyzvednutá rozhodnutí budou 3. 5. 2019 odeslána poštou do vlastních rukou rodiče či 

zákonného zástupce žáka. 

Poučení o odvolání 

Proti rozhodnutí o nepřijetí se lze odvolat v souladu s § 60 odst. 19 školského zákona do 

3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, 

a to prostřednictvím ředitelky střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium, Dvůr Králové nad 

Labem, nám. Odboje 304. 

 

Ve Dvoře Králové n. L. dne 30. 4. 2019 

Mgr. Martina Kubíková 

ředitelka školy 

tel.: 602 403 191 
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