Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení
pro školní rok 2019/2020
Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek,
Cihelní 410, příspěvková organizace, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60 f zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dále vyhlášky
353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 2. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 79-41-K/41
Gymnázium, zaměření: technické, denní forma vzdělávání - 1 volné místo (dle stavu ke dni vyhlášení).
Přijímací zkoušky se ve 2. kole nekonají!
Uchazeči budou přijati na základě údajů ze ZŠ (nebo odpovídajících tříd víceleté střední školy).
Kritéria pro přijímací řízení ve 2. kole zde.
Kritéria pro přijímací řízení ve 2. kole ke stažení v pdf zde.

Uchazeči, který podal na naši školu přihlášku v 1. kole, ověříme údaje o předchozím vzdělávání
z původní přihlášky sami vidimací. Podaná přihláška tedy nemusí být potvrzena ze strany ZŠ.
Přihlášku ke studiu na Gymnáziu a Střední odborné škole, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková
organizace podává zákonný zástupce žáka, popř. zletilý žák řediteli školy do 23. 5. 2019 do 12.00 hod.
Přihláška musí být do té doby fyzicky doručena na sekretariát naší školy, kde zákonný zástupce
uchazeče obdrží Oznámení o zahájení správního řízení, včetně registračního čísla. Přihlášku pro 2. kolo
je možné si stáhnout na www.msmt.cz nebo na www.gsos.cz.
Termín pro možnost nahlédnutí do spisu stanovil ředitel školy na den 24. 5. 2019 od 11.00 do 12.00
hod. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno 24. 5. 2019 ve 12.30 hod. na www.gsos.cz/ a na úřední
desce před budovou školy.
Zákonní zástupci nezletilých uchazečů o studium, popř. zletilí žáci si mohou rozhodnutí osobně
vyzvednout na sekretariátě školy 24. 5. 2019 v době od 12.30 do 14.00 hod., popř. po telefonické
domluvě.
Upozorňujeme, že proti případnému rozhodnutí o nepřijetí může zákonný zástupce nezletilého
uchazeče, popř. zletilý uchazeč podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí
řediteli školy.
Svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu a Střední odborné škole, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková
organizace potvrdí zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním
zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, nejpozději do 10 pracovních
dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. V případě neodevzdání zápisového lístku ve stanovené
době se uchazeč vzdává práva být přijat ke studiu.

Ve Frýdku-Místku dne 15. 5. 2019

Ing. Jaroslav Konečný v. r.
ředitel Gymnázia a SOŠ

