Gymnázium Trhové Sviny
INFORMACE PRO UCHAZEČE
Přijímací řízení 2017.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Zápisové lístky. Odvolání.
CERMAT (Centrum) zpřístupní škole výsledky testů v pátek 28. dubna 2017.
Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení
uchazeče Centrem a zveřejní pod přiděleným registračním číslem /kterým je evidenční
číslo přihlášky uvedené na pozvánce uchazeče k přijímací zkoušce/ na veřejně přístupném
místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam přijatých uchazečů a pořadí
uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení. Ředitel školy dále zveřejní výsledky
hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 3. května 2017.
Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje
žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (písemně se rozhodnutí o přijetí uchazečům
nezasílají).
Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.
ZÁPISOVÝ LÍSTEK.
Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů musí zákonný zástupce žáka úmysl žáka nastoupit
na naši školu potvrdit odevzdáním vyplněného a podepsaného zápisového lístku řediteli
gymnázia a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých
uchazečů. Zápisové lístky uchazeči obdrželi na svých základních školách.
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.

Pokud zápisový lístek nebude odevzdán ve stanovené lhůtě, to znamená (jestliže seznam
přijatých uchazečů bude zveřejněn 3. května) nejpozději do 18. května 2017, vzdává se žák
práva být přijat na naši školu a na jeho místo bude přijat další uchazeč.
Žádáme proto zákonné zástupce o urychlené odevzdání zápisového lístku.
ODVOLÁNÍ
Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů mohou podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí do
3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí (pokud není rozhodnutí o nepřijetí
vyzvednuto na poště do 5 pracovních dnů, je považováno za doručené).
V rámci odvolacího řízení mohou být přijati další uchazeči na místa uvolněná těmi uchazeči,
kteří se rozhodli na školu nenastoupit.
V případě, že nejsou v termínu odevzdány všechny zápisové lístky (tzn., že některý
z přijatých uchazečů na školu nenastoupí), ředitel školy provede autoremeduru (opravu
rozhodnutí) a přijme dalšího uchazeče podle zveřejněného pořadí. Autoremeduru ale může
ředitel školy uplatnit pouze v případě, že uchazeč podal v zákonem stanovené lhůtě (tzn. ve
lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí) odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.
Vzor odvolání bude vyvěšen na webové stránce školy.

