
Gymnázium, Střední odborná škola, Zátk|adniškola a Mateřská škola pro sluchově postižené
Praha 2, Ječná27

Rozhodnutí o přijímacím řízení do prvního ročníku oboru vzdé|ávání
72-41-Ml01 Informační služby - 2.kolo

V souladu s ustanovením $ 60 odst. 16 a $ 183 odst. 2 ě' 56112004 Sb', o předškolním, základnim,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném zněni, ředitelství střední školy,
jejíž činnost vykonává Gymnázium' Střední odbomá škola, Základni škola a Mateřská škola pio
sluchově postiŽené, Ječná 2J, Praha 2, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděl.n;;'-
registračním číslem v prvním kole přijímacího Íizení do prvního ročníku oboru vzděláváÁi
72'41'M/01 Informační služby, denní formy studia, ve školním roce 202212023, který obsahuje:

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

Přidělený kód CeskÝ iazyk Matematika VÝsledek
I 65% 30% pÍi.1atla
2 omluveďa
J nedostavil/a se
4 omluveďa
5 om1uveďa
6 omluveďa
7 omluveďa
8 pŤiiatla
9 omluveďa
10 nedostavil/a se
11 omluveďa
12 90% 90% přijatla
13 pŤiiatla
t4 nedostavil/a se
15 pŤIiatla
I6 nedostavil/a se
I7 pŤ1jatla

2. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzděIávat se v dané střední škole potvrdí uchazeě nebo zákonný zástupce nezletilého
uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy' kterározhodla o jeho přijetí ke vzdělání, a
to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnuti. 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). 56112004 Sb., v platném znění,
zanikaji posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právni účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče
ke vzdělání ve střední škole. Zapisový lístek můŽe uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě,
že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kdy byl přijat na zákIadě odvolání ($ 60á odst. 7
zákonaě. 56112004 Sb., v platném zněni).



Poučení uchazeče o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí

Proti rozhodnutí o nepřijetí není moŽné ve školním roce 2O2ll2O22 podat odvolání. Nepřijatí
uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z^kapacitnich důvodů', maji
možnost požádat o nové rozhodnutí. Nové rozhodnutí se vydává podle s ror a IO2 zákona ě.
500/2004 Sb., správní řád, ve zněni pozdějších předpisů. Podle $ 1í odst. 1 vyhlášky ě.232/2O2O
Sb., o přijímacím tizeni, maturitní zkoušce a závěreěné zkoušce ve školním 

'roce 
2p2ll2022, |ze

žáďost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřij.ii t.
vzděIáváni ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení
rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, ie-ti žadost posledního dne
lhůty svěřena držiteli poštovní licence. Nevyhoví-li ředitel Žádosti o nové rozhodnutí, usnesením
řízeni zastavi. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí - rozhodnutí o přijetí. Pokud uchazečjiž odevzdal zápisový lístek na jiné škole, můŽe ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzit z této
školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí
vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro ná.t,'p do školy. Speciální zákon v
kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro oďeizdání zápisového 1íštku po vydání nového
rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.

Vyvěšeno dne 6. ěervna2022

,&ilro,^)
PhDr. olga Maierová, Ph.D

ředitelka školy

Gyntnázlum' Str.ecjni odborná škola
Základní škola a Mateřská škola

pÍo SlUclloVé postiŽené,
Praha2, Jeěná27 @


