
Postup po vyhodnocení přijímacího řízení 2020 

osmileté studium 
 

Přijatí uchazeči 
Do 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění pořadí přijatých uchazečů (tj. od 17. 6. 

2020 – web školy a úřední deska školy), musí svůj úmysl vzdělávat se v dané 

střední škole potvrdit uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče 

odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy (tj. do 24. 6. 2020 - lhůta je 

dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě 

provozovateli poštovních služeb = na poštu), který rozhodl o jeho přijetí ke 

vzdělávání. Pokud uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový 

lístek v dané lhůtě nedoručí, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední 

školy. 

Doporučujeme doručit zápisový lístek osobně do školy. 

Doporučujeme převzít také rozhodnutí o přijetí ke studiu osobně v kanceláři 

gymnázia osobně ve středu 17. 6. v době od 13,00 do 17,00 hod, ve čtvrtek 18. 6. v 

době od 7,00 do 17,00 hod a při převzetí rozhodnutí ihned odevzdat zápisový 

lístek. 

Nevyzvednutá rozhodnutí o přijetí ke studiu si budou moci zákonní zástupci převzít 

kdykoliv osobně až do 31. 8. 2020, jinak budou žákům, kteří nastoupí ke studiu, 

předána osobně 1. 9. 2020.  

 

Nepřijatí uchazeči 
Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude možné převzít osobně v kanceláři 

gymnázia ve středu 17. 6. v době od 13,00 do 17,00 hod, ve čtvrtek 18. 6. v době 

od 7,00 do 17,00 hod. Vzhledem k možným komplikacím při doručování poštou a 

následným problémům s počítáním zákonných lhůt doporučujeme převzít 

rozhodnutí o nepřijetí osobně ve škole. Nevyzvednutá rozhodnutí budou 

odesílána poštou na adresu zákonného zástupce uchazeče zásilkou "do vlastních 

rukou" v pátek 19. 6. 2020. 

Nepřijatí uchazeči mají právo požádat o vydání nového rozhodnutí o přijetí ke 

vzdělávání ve lhůtě do 3 pracovních dnů od osobního převzetí (převzetí doručení) 

tohoto rozhodnutí. 

Vzhledem k možnosti podávat přihlášku na 2 střední školy lze očekávat, že 

významný počet přijatých uchazečů neodevzdá ve stanovené lhůtě zápisový lístek. 

V minulých létech to byla až 10 uchazečů (osmiletého studia). Uchazeči, kteří v 

tuto chvíli nemohli být pro velký počet zájemců přijati, mají tedy ještě stále šanci 

na přijetí. 

Vzor žádosti o vydání nového rozhodnutí je uveřejněn na adrese 

http://www.gym-tisnov.cz  v záložce "Přijímací řízení". 

Mohou se také přihlásit do dalších kol přijímacího řízení v případě jejich vyhlášení. 

V případě úspěchu žádosti má uchazeč, který již odevzdal zápisový lístek na jiné 

škole, právo vzít zápisový lístek zpět - toto právo lze uplatnit pouze jednou. 

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na ředitelku školy PhDr. Barboru 

Holubovou - tel. 725 886 589. 

http://www.gym-tisnov.cz/

