
Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 

Organizace přijímacího řízení pro šk.r. 2018/2019 po skončení 1. kola 
přijímacích zkoušek 

Vnitřní předpis gymnázia čj.: VP/2018/05/GY 

V Pardubicích 10. 04. 2018 

§ 1 

 Forma zveřejněných výsledků PZk 

Škola koná v rámci přijímacího řízení jednotné přijímací zkoušky v souladu s § 60 odst. 5 zákona               

č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění. Výsledky přijímacích zkoušek, které jsou nedílnou 

součástí přijímacího řízení, vyhodnotí jejich zpracovatel a dodavatel společnost CERMAT (Centrum pro 

zjišťování výsledků vzdělávání). Výsledky za všechny uchazeče (vždy ten lepší výsledek z testu 

z matematiky resp. českého jazyka a literatury z obou termínů přijímacích zkoušek) obdrží škola od 

spol. CERMAT nejpozději 27. dubna do 12:00 hod. Následně připočte k těmto výsledkům body 

z vlastních kritérií (hodnocení výsledků ze ZŠ a body za aktivity nad rámec běžných školních povinností). 

Z výsledného seznamu vzniknou tři skupiny uchazečů: 

1. Uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí a jsou přijati. 

2. Uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí, ale jsou nepřijati z kapacitních důvodů. 

3. Uchazeči, kteří nesplnili podmínky pro přijetí a nejsou přijati. 

Celkové výsledky uchazečů budou zveřejněny na www.gymozart.cz.    

 

§ 2 

 Časový harmonogram zveřejnění výsledků 

Pod přiděleným registračním číslem budou anonymizované výsledky přijímacího řízení zveřejněny 

v souladu s § 60e odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, 

vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů 

nejpozději v sobotu 28. dubna na www.gymozart.cz.  

V pondělí 30. dubna nabízí škola individuální možnost schůzky uchazečů a jejich zákonných zástupců 

s vedením gymnázia. Konkrétně od 06:30 do 09:00 hod. a od 13:30 do 16:30 hod. v aule gymnázia. 

Zde budou připravena všechna rozhodnutí a uchazeči nepřijatí z kapacitních důvodů budou mít možnost 

podat na místě odvolání proti tomuto rozhodnutí. V souladu s § 183 odst. 3 Zák. č. 561/2004 Sb. (školský 

zákon) v platném znění je toto nutný postup pro přijetí na základě odvolání. Doporučujeme, aby si 

všichni uchazeči o studium přinesli s sebou zápisový lístek. Veškeré další kroky budou řešeny 

individuálně s vedením školy. Vzhledem k počtu uchazečů prosíme o trpělivost. 

§ 3 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 

uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání,  

a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje  

za včas odevzdaný, pokud v této lhůtě předán přepravě provozovateli poštovních služeb.  

http://www.gymozart.cz/


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

vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6 školského zákona, zanikají posledním dnem lhůty podle 

odstavce 7 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. 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 (§ 60g odst. 7 školského zákona). 

 

§ 4 

Odvolání a přijetí uchazečů, kteří splnili podmínky pro přijetí (nepřijatí z kapacitních důvodů) 

Jestliže byl uchazeč přijat, ale neodevzdal ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí 

řediteli gymnázia zápisový lístek, pak počínaje desátým dnem ode dne oznámení rozhodnutí zaniká jeho 

oprávnění vzdělávat se v prvním ročníku gymnázia, ve kterém byl přijat do prvního ročníku. 

Tuto okolnost může ředitel zohlednit vzhledem k uchazečům nepřijatým z kapacitních důvodů v souladu s 

§ 183 odst. 3 školského zákona, a to bez vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení. 

Musí však být splněny podmínky: 

1. Tito uchazeči „pod čarou“ včas podají odvolání, tj. ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení 

rozhodnutí o nepřijetí z kapacitních důvodů. 

2. Marně uplyne desetidenní lhůta pro odevzdání zápisového lístku přijatých uchazečů (tj. od 

zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). Lhůta se začíná počítat den následující po dni zveřejnění 

seznamu. 

Ředitel školy v rámci odvolacího řízení rozhodne o přijetí uchazečů, bude však respektovat pořadí 

výsledků přijímacího řízení. Rozhodnutí o přijetí na základě odvolání se již doručuje do vlastních rukou, 

nikoli zveřejněním seznamu uchazečů. 

 

§ 5 

Nahlédnutí do spisu 

Možnost účastníka správního řízení nahlédnout do spisu stanovuji na dny 2. a 3. 5. 2018 vždy od 8 do 14 

hodin na sekretariátu školy. 

 

Účinnost: od 10. 4. 2018 
 
Zpracoval: Petr Harbich 
 

 Mgr. Petr Harbich, v. r. 
 zástupce ředitele  
 pověřený řízením školy 

 

 


