
Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 
Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve druhém 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 ve druhém 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 

uchazeče 

Anonym. 

ID 

Body 

celkem 
Výsledek přijímacího řízení 

1. 812 373 přijat(a) 

2. 805 363 přijat(a) 

3. 815 356 přijat(a) 

4. 811 353 nepřijat(a) 

5. 810 351 nepřijat(a) 

6. 803 340 nepřijat(a) 

7. 801 333 nepřijat(a) 

8. 814 315 nepřijat(a) 

9. 806 309 nepřijat(a) 

10. 813 281 nepřijat(a) 

11. 807 273 nepřijat(a) 

12. 808 271 nepřijat(a) 

13. 804 246 nepřijat(a) 

14. 809 254 nepřijat(a) 

    

    

 

Uchazeči s nejlepším výsledkem (reg. číslo 812) bylo na základě kritérií přijímacího řízení přiděleno 373 

bodů za prospěch.  



Poslednímu přijatému uchazeči (reg. číslo 815) bylo na základě kritérií přijímacího řízení přiděleno 356 

bodů za prospěch.  

O pořadí uchazečů se shodným celkovým hodnocením rozhodla doplňková kritéria. 

 

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem 

30. květen 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, 30. května 2022 

 

RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D. 

ředitel školy 

 

 

 

 


		2022-05-30T11:45:45+0200
	RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D.




