
Gymnázium, Střední odborná škola, 7'ákladníškola a Mateřská škola pro sluchově postižené
Praha 2, Ječná27

Rozhodnutí o přijímacím Íízení do prvního ročníku oboru vzdéláváni
72-41-Ml01 Informační služby

V souladu s ustanovením $ 60 odst. 16 a $ 183 odst. 2 č. 56112004 Sb', o předškolním , základním,
vyšším odborném a jiném vzděIávání (školský zákon), v platném zněni, ředitelství střední školy,
jejíž činnost vykonává Gymnétzium, Střední odborná škola' Zák|adni škola a Mateřská škola pro
sluchově postižené' Ječná 27, Praha 2, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným
registračním ěíslem v prvním kole přijímaciho Ťízení do prvního ročníku oboru vzděIáváni
72-41-Ml01 Informační služby, denní formy studia, ve školním roce2022l2023rkterý obsahuje:

1. Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého
uchazeče

Přidělený kód Ceský jaryk Matematika Průměr
známek Celkový počet Výsledek

I pÍtiatla
2 pÍiiatla
J pÍiiatla
4 l0 7 I l8 nepŤiiatla
5 přijatla
6 pŤiiatla
7 pŤiiatla
8 11 6 1 18 nepřiiatla
9 40 4T J 84 přIiat/a
10 přiiatla
11 piiiatla
I2 přiiatla
13 pŤiiatla

2. 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 ředitelce školy, l<terá rozhodla o jeho přijetí ke vzďěláni, a
to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnuti. Zápisový lístek se také považuje
zavčas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních sluŽeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeěe odevzdáním zápisového lístku
úmysl vzdě|ávat se ve střední škole podle $ 60a odst. 6 zákona ě' 56112004 Sb., v platném zněni,
zanikaji posledním dnem lhůty podle odstavce 6 ptávni úěinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče
ke vzdělání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě,
že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kdy byl přijat na základě odvolaní ($ 60a odst. 7
zákonač.56112004 Sb., v platném zněni).



Poučení uchazeče o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí

Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 202112022 podat odvolání. Nepřijatí
uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze zkapacitních důvodů, mají
možnost požádat o nové rozhodnutí. Nové rozhodnutí se vydává podle $ 101 a lO2 zákona č,.

50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle $ 11 odst. 1 vyhlášky č.23212020
Sb., o přijímacím Íizení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2O2I|2O22,lze
žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke
vzdě|áváni ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení
rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávaní a lhůta je zachována také tehdy' je-li žádost posledního dne
lhůty svěřena držiteli poštovní licence. Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením
Ťízenizastaví. Pokud vyhoví žáďosti, vydá nové rozhodnutí - rozhodnutí o přijetí. Pokud uchazeč
již odevzda| zápisový lístek na jiné škole, můŽe ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít ztéto
školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí
vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v
kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzďáni zápisového lístku po vydání nového
rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.

Vyvěšeno dne 28. dubna2022

zfurm
PhDr. olga Maierová, Ph.D

ředitelka školy
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