Postup
pro zjištění výsledku PZ uchazeče
1. Na úvodní straně webu Gymnázia Tišnov zvolte vstup do Informačního systému ISAS
www.gym-tisnov.cz – Informační systém ISAS (nebo přímo http://iserver.gymtisnov.cz/informacni-nastenka.php)
2. V Hlavní nabídce vlevo zvolte Výsledky přijímacího řízení (nebo přímo
http://iserver.gym-tisnov.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni.php)
3. Otevře se strana s nadpisem Výsledky přijímacího řízení podle registračního čísla
4. Zadejte do políček Registrační číslo uchazeče (každý uchazeč obdržel jedinečné reg. číslo
na lístečku při konání PZ) a Datum narození uchazeče ve tvaru DD.MM.RRRR a klepněte
na Zobrazit výsledky
5. Po chvilce se objeví přehled údajů daného uchazeče ve tvaru (příklad):
Přihláška
Registrační číslo
41135
Číslo jednací
GT PŘ 264/2017
Uchazeč
Jméno
Novák Jan
Evidenční skupina Evidenční skupina 1
Obor
g4svp, 79-41-K/41, Gymnázium g4 - čtyřleté studium
Zaměření
všeobecné
Výsledky zkoušek
matematika
34
(max zisk 50 bodů)
český jazyk
41
(max zisk 50 bodů)
Vysvědčení
Vysvědčení 1.
1.25 (průměrný prospěch na konci předcházejícího ročníku)
Vysvědčení 2.
1.06 (průměrný prospěch v pololetí letošního ročníku)
Vysvědčení 3.
5.00 (úspěchy v olympiádách – viz kritéria)
Vysvědčení 4.
0.00
Kritéria
Změněná pracovní schopnost
Ne
Hodnocení
Celkové hodnocení
xxx
Doplňující hodnocení
xxx
Pořadí
Celkové pořadí
156 (pořadí ze všech oborů – zbytečné)
Pořadí v termínu
47 (také bez vypovídací hodnoty)
Pořadí v oboru
64
(nejdůležitější – zejména pro uchazeče těsně
pod čarou přijetí!)
Přijetí
Termín
12. 4. 2017, C1-g4 (termín konání PZ na GT)
Rozhodnutí
Bude zveřejněno 3. 5. 2017 (přijat/nepřijat)
6. Stránku opustíte kliknutím na křížek v pravém horním rohu obrazovky či klepnutím na
odkaz Odejít.

7. Uchazeči a jejich zák. zástupci mohou přijít nahlédnout do spisu uchazeče (a tedy podkladů
k vydání Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí) ve dnech 28. 4. a 2. 5. 2017 od 13,00 – 17,00 hod.
8. Dne 3. 5. 2017 v 8,00 hod ředitel školy zveřejní na úřední nástěnce a webu školy seznam
přijatých žáků (anonymizovaný jejich Registračními čísly).

