
Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 
Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího 
řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/61 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/61 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. 640 874 přijat(a) 

2. 607 861 přijat(a) 

3. 613 850 přijat(a) 

4. 628 826 přijat(a) 

5. 617 802 přijat(a) 

6. 635 796 přijat(a) 

7. 616 790 přijat(a) 

8. 605 772 přijat(a) 

9. 611 759 přijat(a) 

10. 643 743 přijat(a) 

11. 612 736 přijat(a) 

12. 631 736 přijat(a) 

13. 603 730 přijat(a) 

14. 626 730 přijat(a) 

15. 623 727 přijat(a) 

16. 606 711 přijat(a) 

17. 614 700 přijat(a) 

18. 639 681 přijat(a) 

19. 638 679 přijat(a) 

20. 629 658 přijat(a) 



21. 636 644 přijat(a) 

22. 621 633 přijat(a) 

23. 615 628 přijat(a) 

24. 637 614 přijat(a) 

25. 648 613 přijat(a) 

26. 609 611 přijat(a) 

27. 619 609 přijat(a) 

28. 630 603 přijat(a) 

29. 608 603 přijat(a) 

30. 601 584 nepřijat(a) 

31. 632 574 nepřijat(a) 

32. 620 565 nepřijat(a) 

33. 647 563 nepřijat(a) 

34. 644 548 nepřijat(a) 

35. 634 517 nepřijat(a) 

36. 610 514 nepřijat(a) 

37. 642 499 nepřijat(a) 

38. 645 494 nepřijat(a) 

39. 633 487 nepřijat(a) 

40. 602 475 nepřijat(a) 

41. 627 463 nepřijat(a) 

42. 604 454 nepřijat(a) 

43. 625 420 nepřijat(a) 

44. 624 409 nepřijat(a) 

45. 622 487 nepřijat(a), nesplnil(a) kritéria 

46. 618 344 nepřijat(a), nesplnil(a) kritéria 

47. 641 313 náhradní termín 

 

Uchazeči s nejlepším výsledkem (reg. číslo 640) bylo na základě kritérií přijímacího řízení 
přiděleno 400 bodů za prospěch, skóre z testu z ČJ bylo 43, skóre z testu z M bylo 36. Po 
přepočtu podle kritérií činí celkové hodnocení tohoto uchazeče 874 bodů. 

Poslednímu přijatému uchazeči (reg. číslo 608) bylo na základě kritérií přijímacího řízení 
přiděleno 387 bodů za prospěch, skóre z testu z ČJ bylo 19, skóre z testu z M bylo 17. Po 
přepočtu podle kritérií činí celkové hodnocení tohoto uchazeče 603 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. 

 
 
 
 


