Praktické rady pro rodiče, zákonné zástupce a uchazeče před vydáním
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu
Výsledky přijímacího řízení
Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči stanoví ředitel školy jejich
pořadí a zveřejní seznam přijatých i nepřijatých uchazečů pod přidělenými
registračními čísly dne 30. 4. 2018 v 9.00 hod. na úřední desce a na webových
stránkách školy.
Co dělat v případě přijetí?
Přijatým uchazečům se nezasílá rozhodnutí o přijetí.
Dnem zveřejnění se rozhodnutí o přijetí považuje za oznámené a následujícím
dnem počíná běžet lhůta pro odevzdání zápisových lístků.
Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového
lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení
rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán uchazečem a rodičem
nebo zákonným zástupcem.
Pokud není zápisový lístek odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají posledním
dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané střední
škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou. Neplatí to v případě, že
uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě
odvolání.
Rychlým rozhodnutím si zajistíte místo na naší škole nebo uvolníte místo pro
uchazeče, kteří si podali odvolání.
Co dělat v případě nepřijetí?
Rozhodnutí o nepřijetí se předává uchazečům a jejich rodičům nebo zákonným
zástupcům v písemné podobě.
Doporučujeme, aby si rodiče nebo zákonní zástupci rozhodnutí o nepřijetí
vyzvedli osobně na sekretariátu školy v pondělí 30. 4. 2018 od 9.00 do 15.30
hod.
Zde mohou rodiče nebo zákonní zástupci ihned podat odvolání na připravený
formulář.

Doporučujeme všem nepřijatým, aby využili svého práva podat odvolání bez
ohledu na to, na kterém místě po vyhodnocení přijímacího řízení skončili. Mají
velkou šanci uspět, protože žáci podávají 2 přihlášky, a je tedy dvojnásobný počet
podaných přihlášek než přihlášených žáků.
Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou v pondělí 30. 4. 2018 odeslána
poštou.
Po doručení rozhodnutí o nepřijetí je možno podat odvolání uchazeče proti
rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
Formulář odvolání je k dispozici na webových stránkách školy a na sekretariátu
školy.
Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy Odboru školství, mládeže a
sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Odvolání můžete doporučit
osobně na sekretariát školy nebo zaslat poštou na adresu:
Gymnázium a SOŠ,
Cihelní 410
738 01 Frýdek-Místek
Odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče nebo
zletilým uchazečem.

Úřední hodiny v době přijímacího řízení
Pondělí

7.00 – 16.00 hod.

Úterý

7.00 – 16.00 hod.

Středa

7.00 – 16.00 hod.

Čtvrtek

7.00 – 16.00 hod.

Pátek

7.00 – 13.30 hod.

