GYMNÁZIUM, TIŠNOV, NA HRÁDKU 20
Na Hrádku 20, 666 01 Tišnov

POSTUP V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ


19. 5. 2021 zveřejní a školám zašle výsledky Cermat. Následně budou zapracována kritéria
a bude vytvořeno pořadí uchazečů. 20.5.2021 budou anonymizované výsledky zveřejněny
(web, úřední deska).



Nahlížení (podle §38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) proběhne v budově školy 20. 5.
2021. Všechny podklady pro vydání rozhodnutí budou shromážděny po vyhodnocení všech
částí přijímací zkoušky.



Rozhodnutí ředitelky o přijetí/nepřijetí si mohou rodiče vyzvednout osobně v pátek 21. 5. 2021
v době od 13,00 do 17,00 hod, v pondělí 24. 5. 2021 a v úterý 25. 5. 2021 v době od 7,30 do
17,00 hod, jinak bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou ve středu 26. 5. 2021. Žádáme
zákonné zástupce uchazečů, aby si pro rozhodnutí přišli sami, popř. někoho zplnomocnili. Je
třeba prokázat se platným dokladem. Pokud rodiče nebudou moci či bude pro ně jednodušší
pověřit jinou osobu, mohou vyplnit plnou moc. Plnou moc stačí opatřit obyčejnými podpisy,
není potřeba zajistit úředně ověřený podpis; plná moc však musí být podepsána od toho z rodičů, který je uveden na přihlášce ke studiu, popř. na pozvánce k přijímací zkoušce apod.). Informace o výsledku přijímacího řízení nemůžeme podávat ani telefonicky, ani elektronickou
poštou. Výhodou osobního převzetí rozhodnutí o přijetí či nepřijetí je, že v případě rozhodnutí
o přijetí můžete rovnou odevzdat zápisový lístek a v případě rozhodnutí o nepřijetí můžete
rovnou podat odvolání proti rozhodnutí, s jehož zněním vám pomůžeme – formulář je na webových stránkách školy.



Další postup pro nepřijaté uchazeče: V případě, že uchazeč nebyl přijat ke studiu, je možné
podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Vzor tohoto odvolání je na webových stránkách
školy. Odvolání si můžete předem předvyplnit, vytisknout a podepsat a při přebírání rozhodnutí o nepřijetí ho můžete předat škole, popř. vám přímo u předávání rozhodnutí o nepřijetí pomůžeme se sestavením odvolání. Upozorňujeme na to, že odvolání proti rozhodnutí
o nepřijetí je možno podat do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.



Zápisový lístek můžete odevzdávat osobně přímo při přebírání rozhodnutí nebo následně
v kanceláři školy. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku začíná oznámením o přijetí, tj. čtvrtkem 20. května 2021, nikoliv dnem převzetí rozhodnutí o přijetí.



Autoremedura: Upozorňujeme, že v případě, že některý z přijatých uchazečů neodevzdá zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí
ke vzdělávání, je možno v rámci tzv. autoremedury přijmout uchazeče, který nebyl přijat,
a to podle pořadí umístění. Toto je však možné pouze za podmínky, že zákonný zástupce podá včas (tj. do tří pracovních dní od převzetí rozhodnutí) odvolání proti nepřijetí (vzor odvolání
viz výše).
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