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Průvodce přijímacím řízením pro šk. rok 2017 – 2018
do čtyřletého gymnázia
Vážení rodiče!
Přijímací řízení je již za námi. Někteří z vás jste si oddechli. V některých rodinách
v tuto chvíli zvažujete svoje další kroky, protože ve výsledkové tabulce není vaše dítě na
úplně nejlepším místě.
Je dobré pročíst si informace v tomto průvodci a třeba vám pomůžeme nalézt
optimální postup a pak i řešení vaší situace.
Některé záležitosti jsou zákonem dané.
Např. - ani letos nebudeme zasílat informace o tom, že vaše dítě bylo přijato ke
studiu!!!
nebo ….. Odešleme správní rozhodnutí pouze těm uchazečům, kteří nebyli přijati!!!
I nadále se při nedoručení ukládá rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb (po dobu 5
pracovních dnů, pak je považováno za doručené) a nemění se lhůta 3 pracovních dnů pro případné odvolání
(§ 60 odst. 18 a 19 školského zákona).

Nezapomeňte, prosíme, situaci sledovat a konat, protože na vás čekají některé lhůty, které
nelze překročit.

Pro vaše dítě jsou možné tyto scénáře dalšího vývoje.
1. Na výsledkové listině jste nalezli identifikátor vašeho dítěte v pořadí do 32. místa
(včetně) a chcete k nám skutečně nastoupit
Jste v té nejpříjemnější situaci. Pokud skutečně u nás hodláte ke studiu od nového školního
roku 2017 – 2018 nastoupit, můžete v kanceláři gymnázia odevzdat tzv. zápisový lístek.
Zápisový lístek musíte odevzdat do 10 dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení. Na
písemnou podobu našeho rozhodnutí o přijetí ke studiu v žádném případě nečekejte.
Nejzazší datum, kdy můžeme váš zápisový lístek přijmout je úterý 16. května 2017.
2. Pokud jste na výsledkové listině nalezli identifikátor vašeho dítěte v pořadí do 32.
místa a zjistili jste, že budete přijati na jinou školu a na naše gymnázium nastoupit
nehodláte.
Zatím je v naší výsledkové listině místo pro přijetí rezervováno pro vás. V pořadí pod
pomyslnou čarou ale čekají další zájemci o přijetí ke studiu. Pokud odevzdáte svůj
zápisový lístek na jinou školu, zašlete nám, prosíme, co nejdříve e-mail s touto
informací.
Na vaše místo přijmeme autoremedurou čekajícího zájemce, který již podal odvolání.
3. Na naší výsledkové listině se váš identifikátor objevuje na vyšším než 32. místě, ale
stále máte zájem u nás studovat. Na jiné škole jste se ve výsledném pořadí umístili na
pozici, která vám zaručuje přijetí.
V tomto případě bychom vám doporučili následující:

a) Podejte u nás odvolání proti nepřijetí. To můžete učinit až po tom, co od nás dostanete
písemné rozhodnutí o nepřijetí. … (Vaše odvolání musí být písemné, pište je, prosíme,
volnou formou = není na to žádný tiskopis). Existence takových odvolání nám umožní,
abychom případnou autoremedurou zrevidovali naše původní rozhodnutí a mohli přijímat
další uchazeče na místa, která se uvolní v pořadí přijatých. (viz bod č. 2 – někteří k nám
nenastoupí). Pokud není vaše výchozí pozice příliš hluboko pod čarou, mohlo by se na vás
usmát štěstí ☺
b) Dejte, prosíme, vědět druhé škole, která vám přijetí přislíbila (např. e-mail), že jim sice
přinesete zápisový lístek (zápisový lístek musíte ve lhůtě 10 pracovních dnů skutečně někam
předat!), ale že čekáte na výsledky odvolacího řízení na naší škole.
c) Pokud vašemu odvolání u nás vyhovíme a vy stále budete mít zájem na naší škole
studovat, musíte si vyzvednout zápisový lístek ze školy, kam jste byli původně přijati a
přinesete jej k nám.
d) Pokud jste u nás podali odvolání a ředitel školy nemohl rozhodnout o revizi svého
původního rozhodnutí formou autoremedury. … Pak zcela jistě bude vaše odvolání
postoupeno na krajský úřad. Pokud krajský úřad vašemu odvolání nevyhoví, budete studovat
na škole, která vás původně přijala a kam jste již zápisový lístek odevzdali.
4. Pokud je váš identifikátor ve výsledkové listině na 33. místě nebo dále a pokud jste
se v přijímacím řízení na jiné škole umístili v pozici, která vám garantuje přijetí a vy
také hodláte na tuto školu nastoupit.
Nemá smysl, abyste u nás podávali odvolání. Děkujeme vám, že nám o svém přijetí na jinou
školu pošlete informaci e-mailem.
5. Pokud je váš identifikátor u nás hluboko pod pomyslnou čarou a ani na jiném
gymnáziu to podle pořadí v jejich tabulce zatím nevypadá nadějně. Nemáte jisté přijetí
nikam.
Zkuste podat odvolání proti nepřijetí, a to nejlépe na obě školy. (Na to jak napsat odvolání
neexistuje žádný tiskopis – piště, prosíme, volnou formou). Podat odvolání lze až když máte
v ruce písemné vyhotovení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu od nás a nebo z té druhé školy.
6. Obecná rada
V případě, že budete požadovat vrácení zápisového lístku ze školy, kde jste jej již odevzdali,
abyste jej mohli odevzdat na jiné škole - to smíte učinit pouze jednou a to pouze v případě,
že máte v ruce rozhodnutí o přijetí na jinou školu po odvolání!
7. Vy, kteří byste k nám rádi podali svou přihlášku ve druhém kole přijímacího řízení,
protože vám nevyšlo přijetí ke studiu na žádném z gymnázií, kde jste konali přijímací
zkoušky.
V tuto chvíli ještě nevíme zda budeme druhé kolo přijímacího řízení vypisovat. Zkuste nás
kontaktovat (nejdříve až v týdnu od 9.5.2017) a zkuste zjistit dotazem zda budeme mít
potřebu zaplnit nějaká volná místa po těch, kteří neodevzdají zápisový lístek a nebo nečekají
na autoremeduru.
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