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Informace pro uchazeče o studium 

 
Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku čtyřletého gymnázia (kód studijního oboru 79-
41-K/41) bude zveřejněn nejdříve v pátek 29. 4. 2022  ve 12.00 hod. na webových stránkách 
školy www.gymnaziumhranice.cz a vyvěšením na nástěnce ve vestibulu školy (k nahlédnutí od  
pátku 29. 4. 2022 od 12.00 hod.). 
 
Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku nižšího stupně víceletého gymnázia (kód 
studijního oboru 79-41-K/61) bude zveřejněn nejdříve v pátek 29. 4. 2022  ve 12.00 hod. na 
webových stránkách školy www.gymnaziumhranice.cz a vyvěšením na nástěnce ve vestibulu 
školy (k nahlédnutí od pátku 29. 4. 2022  od 12.00 hod.). 
 
Tito přijatí uchazeči pak následně do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledku přijímacího 
řízení doručí do školy zápisový lístek – tj. do pátku 13. 5. 2022. Pokud uchazeč zápisový lístek 
v určeném termínu neodevzdá, má se za to, že na dané škole nechce studovat a jeho místo bude 
obsazeno jiným uchazečem (zápisový lístek vydává základní škola, kterou uchazeč navštěvuje).  
 
Pokud uchazeč, který byl přijat ke studiu na Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, nemá 
zájem nastoupit, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně nebo e-mailem 
(gymnazium@gymnaziumhranice.cz), aby bylo možné takto uvolněné místo nabídnout 
dalším uchazečům, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, ale pro velký počet uchazečů 
nebyli přijati.  
 
Nepřijatým uchazečům budou odeslána nejpozději 29. 4. 2022 (79-41-K/41, čtyřleté  studium) 
a nejpozději 2. 5. 2022 (79-41-K/61, šestileté studium) rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na 
adresu zákonného zástupce do jeho vlastních rukou. Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat 
odvolání řediteli školy. (vzor podání žádosti je na webových stránkách školy). 
 
Nepřijatí uchazeči, kteří splnili kritéria přijímacího řízení a kteří zároveň podali odvolání do 3 
dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí, mohou být následně přijati na místa, která neobsadili 
přijatí uchazeči (neodevzdali zápisový lístek). 
Přijetí ke studiu probíhá podle pořadí, kterého uchazeči dosáhli v přijímacím řízení.  
 
Uchazeči přijatí na základě odvolání obdrží od ředitele školy rozhodnutí o přijetí ke studiu 
a následně musí ve stanovené lhůtě doručit zápisový lístek (do 10 pracovních dnů).  
Pokud již uchazeč zápisový lístek odevzdal na jinou školu a následně byl přijat na základě nového 
rozhodnutí, může zápisový lístek stáhnout a doručit na školu, která jej přijala na základě žádosti 
o odvolání. Výsledky přijímacího řízení a počty odevzdaných zápisových lístků budou průběžně 
aktualizovány na webových stránkách školy. 
 
Právo nahlížet do spisu má uchazeč nebo jeho zákonný zástupce (případně další účastníci 
správního řízení) podle § 38 správního řádu. Před vydáním rozhodnutí se účastníkům řízení 
umožňuje vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 správního řádu, tj. do pátku  
29. 4. 2022 do 13.00 hodin.  
 
Hranice 20. 4. 2022 
 
RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D. v.r. 
ředitel školy 
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