
Jak postupovat dále v přijímacím řízení 2022?  

Doporučení pro čtyřletý obor: 

Oficiální výsledky uchazečů v rámci přijímacího řízení budou společně s pořadím zveřejněny v pátek 29. dubna 2022. 

Prvních 59 uchazečů v pořadí bude označeno jako přijatí (v jednom případě čekáme na výsledek JPZ v náhradním 

termínu), ostatní jako nepřijatí. Tento výsledek však určitě nebude definitivní. Proč? 

Stávající systém umožňuje uchazečům o studium podat nejvýše dvě přihlášky ke vzdělávání v prvním kole. Tuto 

možnost využívají všichni. Důsledkem je stav, kdy se nejlepších uchazeči dostanou na obě školy, kam přihlášku 

podali. Logicky zabírají místo dalším v pořadí, a tak se mnozí z těch, kteří by za předchozího systému přijímacího řízení 

byli normálně přijati, na vytouženou školu zpočátku nedostanou. Musí prostě počkat do okamžiku, kdy se ti, kteří byli 

přijati na dvě školy současně, rozhodnou, kam dají svůj zápisový lístek. Potom se samozřejmě místa uvolní a otevře se 

možnost i pro ty, kteří se ocitli zpočátku „pod čarou. Uchazečů, kteří upřednostňují jinou školu, protože nechtějí 

dojíždět (Náchod, Dvůr Králové nad Labem, Vrchlabí), avšak byli přijati i na trutnovské gymnázium, může být klidně i 

kolem 25 (zkušenosti z minulých let i letoška tento odhad potvrzují). Doporučení je tedy jednoznačné. Všichni, kteří 

mají vážný zájem o studium na trutnovském gymnáziu, úspěšně složí jednotnou přijímací zkoušku, avšak v první 

chvíli nebudou přijati z kapacitních důvodů, musí podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí (do 3 pracovních dnů 

od převzetí rozhodnutí o nepřijetí). Nic nelze předem slíbit, ale příležitost mohou mít i ti, kteří se v momentálním 

pořadí pohybují třeba kolem 90. místa v celkovém pořadí. Dodržte ale posloupnost. Nejprve je třeba vyzvednout ve 

škole (nebo obdržet poštou) rozhodnutí o nepřijetí, a teprve potom podat odvolání. Pokud je odvolání podáno, bude 

možno následně v případě uvolněného místa velmi jednoduchým administrativním způsobem rozhodnutí změnit na 

kladné a odvolání vyhovět. Je jasné, že z jiných středních škol bude na jednotlivé uchazeče vyvíjen tlak, aby svůj 

zápisový lístek odevzdali právě k nim. Zde je třeba doplnit, že zápisový lístek je třeba odevzdat do 10 pracovních dnů 

od převzetí rozhodnutí o přijetí (za okamžik převzetí se považuje zveřejnění seznamu přijatých uchazečů o studium 

– právě zveřejněním začíná běžet lhůta pro uplatnění zápisového lístku). Nebude-li zápisový lístek uplatněn 

v zákonné lhůtě 10 pracovních dnů, nárok na přijetí pro přijatého uchazeče zaniká.  

Již podaný zápisový lístek není ani letos možno vzít zpět. Výjimku tvoří situace, kdy uchazeč nebyl přijat na 

preferovanou školu (obor) z kapacitních důvodů, avšak podal odvolání, jemuž bylo následně vyhověno. V takovém 

případě nadále platí možnost vzít zpět podaný ZL a přemístit jej na školu, kde bylo po předchozím nepřijetí nakonec 

vyhověno odvolání, a uchazeč byl přijat. 

Z výše uvedených informací vyplývá, že všichni uchazeči, kteří mají zájem o studium na trutnovském gymnáziu, 

splnili všechny podmínky přijímacího řízení, umístili se v pořadí na pozicích poskytujících reálnou šanci na přijetí, 

avšak nebudou bezprostředně po prvním vyhlášení výsledků PZ přijati ke studiu z kapacitních důvodů, by měli 

rozhodně podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Jedině tak si zachovají možnost (v případě uvolnění se místa – 

což se stane určitě) být přijati a moci svůj zápisový lístek vzít z jiné školy zpět a použít jej znovu právě na Gymnáziu 

Trutnov.  

Uchazeči, kteří budou ke studiu přijati, a upřednostňují studium na trutnovském gymnáziu, nesmí zapomenout 

doručit do školy zápisový lístek do 10 pracovních dnů od vyhlášení oficiálních výsledků (počítá se od 29. dubna 2022). 

Výsledky jednotlivých uchazečů jsou ve výsledkové listině uvedeny pod číselným kódem, kterým je část čísla jednacího 

před lomítkem. Číslo jednací jsme uváděli na předchozí korespondenci (sdělení o zahájení správního řízení a pozvánka 

k testování).       

Oficiální rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání budou připravena k osobnímu vyzvednutí v kanceláři školy ve dnech              

3. a 4. 5. 2022, vždy v čase od 7:30 do 15:30 (nebo dle dohody jinak). Nevyzvednutá rozhodnutí budou poté odeslána 

poštou „do vlastních rukou“ adresáta. Osobní vyzvednutí může být výhodné i z pohledu případné osobní konzultace 

o dalších možnostech postupu v rámci přijímacího řízení.  

Pokud se budete potřebovat o dalším postupu poradit, volejte na níže uvedené telefonní číslo. 

 

 

V Trutnově dne 27. 4. 2022       Petr Skokan, ředitel školy, tel.: 736 633 385 


