
Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 
Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího 
řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium, denní formy vzdělávání, 
ve školním roce 2022/2023 

V souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 
ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, zveřejňuje 
seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího 
řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium, denní formy vzdělávání, 
ve školním roce 2022/2023, který obsahuje: 

1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení  
u každého uchazeče 

2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem 
3. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku 

 

1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u 
každého uchazeče 

Pořadí Anon. ID 
Body 

celkem 
Výsledek přijímacího řízení 

1. 411 988 přijat(a) 

2. 425 982 přijat(a) 

3. 433 946 přijat(a) 

4. 439 904 přijat(a) 

5. 429 898 přijat(a) 

6. 431 883 přijat(a) 

7. 421 879 přijat(a) 

8. 403 856 přijat(a) 

9. 422 856 přijat(a) 

10. 402 838 přijat(a) 

11. 453 604 přijat(a) - redukované pořadí 

12. 443 833 přijat(a)  

13. 416 832 přijat(a)  

14. 415 832 přijat(a)  

15. 424 832 přijat(a)  

16. 412 829 přijat(a)  

17. 417 826 přijat(a)  

18. 418 814 přijat(a)  

19. 449 810 přijat(a)  

20. 420 790 přijat(a)  

21. 426 784 přijat(a)  

22. 440 781 přijat(a)  



23. 419 777 přijat(a)  

24. 447 755 přijat(a)  

25. 404 754 přijat(a)  

26. 401 752 přijat(a)  

27. 441 747 přijat(a)  

28. 438 743 přijat(a)  

29. 436 741 přijat(a)  

30. 435 736 přijat(a)  

31. 430 735 nepřijat(a) 

32. 413 730 nepřijat(a) 

33. 434 728 nepřijat(a) 

34. 405 726 nepřijat(a) 

35. 428 725 nepřijat(a) 

36. 448 718 nepřijat(a) 

37. 423 705 nepřijat(a) 

38. 409 703 nepřijat(a) 

39. 427 702 nepřijat(a) 

40. 451 701 nepřijat(a) 

41. 432 673 nepřijat(a) 

42. 414 664 nepřijat(a) 

43. 408 657 nepřijat(a) 

44. 444 631 nepřijat(a) 

45. 445 602 nepřijat(a) 

46. 410 584 nepřijat(a) 

47. 407 572 nepřijat(a) 

48. 446 565 nepřijat(a) 

49. 406 565 nepřijat(a) 

50. 450 513 nepřijat(a) 

51. 442 490 nepřijat(a) 

52. 452 351 nepřijat(a) - redukované pořadí 

53. 437 456 nepřijat(a) 

54. 454 246 nepřijat(a) - redukované pořadí 

 

Uchazeči s nejlepším výsledkem (reg. číslo 411) bylo na základě kritérií přijímacího řízení 
přiděleno 400 bodů za prospěch, skóre z testu z ČJ bylo 48, skóre z testu z M bylo 50 . Po 
přepočtu podle kritérií činí celkové hodnocení tohoto uchazeče 988 bodů. 

Poslednímu přijatému uchazeči (reg. číslo 435) bylo na základě kritérií přijímacího řízení 
přiděleno 352 bodů za prospěch, skóre z testu z ČJ bylo 34, skóre z testu z M bylo 30. Po 
přepočtu podle kritérií činí celkové hodnocení tohoto uchazeče 736 bodů.  

O pořadí uchazečů se shodným celkovým hodnocením rozhodla doplňková kritéria. 



 

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem 

28. duben 2022  

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 byl v této lhůtě předán k přepravě 
provozovateli poštovních služeb.  

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového 
lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném 
znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 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 (§ 60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění). 

Nepřijatým uchazečům doporučujeme podat odvolání (do 3 dnů po doručení rozhodnutí 
o nepřijetí), protože lze předpokládat, že ne všichni přijatí uchazeči u nás odevzdají zápisový 
lístek. 

  

 

V Hranicích, 28. dubna 2022 

 

RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D. 
ředitel školy v.r. 

 
 
 
 


