
 

 

V Pardubicích 15. dubna 2016 

Vážení zákonní zástupci,  

milí uchazeči o studium na Gymnáziu, Pardubice, Mozartova 449, 
 

velmi si vážíme Vašeho zájmu o studium na našem gymnáziu, který jste projevili podáním přihlášky. 
Škola se v rámci přijímacího řízení účastní pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů 
vzdělávání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky vyhlášeného MŠMT dne 10. 9. 
2015 č.j. MSMT-26724/2015-3 se všemi legislativními důsledky. Výsledky přijímacích testů vyhodnotí 
jejich dodavatel společnost CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Výsledky za všechny 
uchazeče (tedy i za ty, kteří si ke konání testu vybrali jinou školu) obdrží škola nejpozději 21. dubna do 
24:00 hod. Následně připočte k těmto výsledkům body z vlastních kritérií (hodnocení výsledků ze ZŠ a 
body za aktivity nad rámec běžných školních povinností). Pod přiděleným registračním číslem budou 
anonymizované výsledky přijímacího řízení zveřejněny v souladu s § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona 
č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhláškou č. 671/2004 Sb., přijímací řízení na střední 
škole ve znění pozdějších předpisů v pátek 22. dubna na www.gymozart.cz. Předpokládaný čas 
zveřejnění je 06:00 hod. 
 

Schůzka všech uchazečů a jejich zákonných zástupců se uskuteční v pátek 22. dubna od 14:00 hod. 
(do 17:00 hod.) v prostorách školní jídelny. Zde budou připravena k převzetí všechna rozhodnutí. 
Vzhledem k počtu uchazečů prosíme o trpělivost. 
 

Velmi důležitý pro Vaše rozhodování je také „model“, který máte na druhé straně tohoto listu. 
Nezapomeňte, prosím, na tyto podstatné skutečnosti: 
 

 v pátek 22. 4. od 14:00 hod. (do 17:00 hod.) si můžete přijít osobně vyzvednout rozhodnutí                            

o přijetí/nepřijetí do prostor školní jídelny (ihned proti hlavnímu vstupu do školy) - výrazně tím 

urychlíte administraci přijímacího řízení (a škole ušetříte finanční prostředky) - děkujeme; 

nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána 22. 4. po 17:00 hod. doporučenou poštou na 

Vaši adresu 

 v případě rozhodnutí o přijetí je možné již 22. 4. potvrdit svůj zájem o studium na naší škole 

odevzdáním zápisového lístku (bude nám potěšením!) 

 v případě rozhodnutí o nepřijetí z kapacitních důvodů bude pro Vás 22. 4. od 14:00 hod. připraven 

formulář odvolání, který na místě v případě zájmu vyplníte; dle zkušenosti z minulých let je 

zřejmé, že cca 50% míst z počtu 90 zůstane volných pro tyto uchazeče, kteří splnili podmínky pro 

přijetí, ale v přijímacích zkouškách skončili na 91. a dalších místech; konkrétní postup bude řešen 

individuálně v pátek 22. 4. po 14:00 hod. na výše uvedené schůzce 

 o „obsazenosti“ je možné Vás v průběhu následujících dnů informovat - budeme Vám plně 

k dispozici ke konzultacím na uvedených kontaktech školy 

Věříme, že legislativně poměrně komplikovaný průběh přijímacího řízení společně zdárně zvládneme a 
budeme moci uspokojit maximum zájemců o studium na našem Gymnáziu. V případě jakýchkoli dotazů 
nás neváhejte již nyní kontaktovat.      

 
Mgr. Marek Výborný v.r.      Mgr. Radka Klempířová v.r. 
ředitel Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449    zástupkyně ředitele školy 
 

tel.: 466 412 838        
mobil: 606 035 962 
e-mail: reditel@gymozart.cz 

 


