
DALŠÍ KROKY V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 

Středa 22. 4. 2015  

 od 14.00 do 15.00 hod. - zákonný zástupce uchazeče má možnost ještě před vydáním 

rozhodnutí ve věci přijímacího řízení nahlédnout do spisu  

 nejdéle v 16.00 hod. zveřejníme celkové výsledky přijímacího řízení na webových 

stránkách školy www.gymhu.cz. a na vstupních dveřích hlavního vchodu do gymnázia 

Čtvrtek 23. 4. 2015  

 od 7.30 do 16.00 hod. mohou úspěšní uchazeči o studium, resp. jejich zákonní 

zástupci odevzdat zápisový lístek 

Pátek 24. 4. 2015  

 od 7.30 do 16.00 hod. mohou úspěšní uchazeči o studium, resp. jejich zákonní 

zástupci odevzdat zápisový lístek 

 od 7.30 do 16.00 hod. si mohou zákonní zástupci neúspěšných uchazečů vyzvednout 

rozhodnutí o nepřijetí; zároveň budou moci na místě podat odvolání proti tomuto 

rozhodnutí 

NÁPOVĚDA 

1. Jsem v seznamu přijatých uchazečů, ale  NECHCI  NASTOUPIT  

 

Budu solidární s ostatními uchazeči a informuji školu co nejdříve o tom, že 

podávám zápisový lístek na jinou školu (netřeba uvádět, o jakou školu jde). 

Umožním tak, aby se na moje místo posunuli uchazeči, kteří na dané škole studovat 

chtějí. 

 

2. Jsem v seznamu přijatých uchazečů  a  CHCI  NASTOUPIT  

Odevzdám zápisový lístek osobně, prostřednictvím zákonného zástupce, nebo jiným 

způsobem, a to ve středu 22. 4. 2015, ve čtvrtek 23. 4. 2015 nebo v pátek 24. 4. 2015 v 

kanceláři školy vždy od 7.30 hod. do 16 hod., nejpozději však do 10 pracovních dnů od 

zveřejnění výsledku přijímacího řízení. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce 

nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se na naší škole, 

zanikají dne 6. 5. 2015 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání.  

3. Jsem uchazeč, který v prvním kole nebyl přijat, ale MÁM ZÁJEM STUDOVAT  

na Gymnáziu dr. A. Hrdličky v Humpolci 

Požádám svého zákonného zástupce, aby se co nejdříve spojil s ředitelkou školy nebo se 

dostavil do kanceláře školy nejlépe v pátek 24. 4. 2015 od 7.30 do 16.00 hod. a informoval se 

o možnostech odvolání.  

Kontaktní údaje: email red@gymhu.cz, Havelkova.Hana@gymhu.cz, tel. 777 089 433 
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