Oficiální výsledky přijímacího řízení 2019 – 1. kolo (čtyřletý obor)
Pro úspěšné splnění minimálních požadavků stanovených ředitelem školy pro jednotnou přijímací
zkoušku (JPZ) bylo třeba získat minimálně deset bodů (z 50) v každé jednotlivé zkoušce a minimálně
22 bodů (ze 100) za oba testované předměty dohromady.
V oboru 79-41-K/41 (čtyřletý obor) bylo přijato 60 uchazečů. V případě bodové shody bylo výsledné
pořadí uchazečů stanoveno dle pomocných kritérií (jsou součástí kritérií zveřejněných k 31. 1. 2019).
Všichni přihlášení uchazeči se k testování dostavili, proto se náhradní termín v 1. kole přijímacího
řízení neuskuteční.
Rozhodnutí o přijetí se nebudou rozesílat. Zveřejněním oficiálních výsledků přijímacího řízení na
webu školy a veřejně přístupném místě ve škole je splněna zákonná povinnost. Okamžikem
zveřejnění začnou běžet také lhůty pro uplatnění zápisového lístku. Výpis výsledků didaktických
testů uchazečů přijatých ke vzdělávání je k případnému vyzvednutí k dispozici v kanceláři školy
v běžných pracovních dnech v době od 7:30 do 15:00 hodin. Nepřijatí uchazeči tento dokument
obdrží společně s rozhodnutím o nepřijetí ke vzdělávání.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání v papírové podobě budou k dispozici k osobnímu vyzvednutí
v kanceláři školy ve dnech 2. – 3. 5. 2019 (čtvrtek - pátek), vždy v čase 7:30 – 15:30 hodin.
Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou poté rozeslána do vlastních rukou zákonných
zástupců uchazečů na adresu jejich trvalého bydliště (obálka s červeným pruhem).
Zájem o vzdělávání ve zvolené škole prokazuje uchazeč odevzdáním zápisového lístku.
Zaregistrovaný zápisový lístek je nutno dle zákona doručit do školy do deseti pracovních dnů
od doručení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Upozorňujeme, že za okamžik doručení rozhodnutí
o přijetí se považuje zveřejnění hromadných oficiálních výsledků přijímacího řízení na webu
(pondělí 29. dubna 2019 odpoledne). Vzhledem ke skutečnosti, že nejlepší uchazeči obsadí v první
fázi místa na obou školách, kam podali přihlášku ke studiu, bude se konečné složení přijatých ještě
měnit. Řada původně nepřijatých uchazečů může být na základě podaného odvolání v dalším
průběhu přijímacího řízení přijata. Sledujte podrobné instrukce na webu školy.
Uplatněný zápisový lístek lze vzít zpět pouze v případě, kdy uchazeč nebyl přijat na
upřednostňovanou školu, podal odvolání proti nepřijetí, v odvolacím řízení bylo odvolání
vyhověno, a nakonec byl ke vzdělávání přijat.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho doručení. Za
okamžik doručení se u přijatých žáků považuje zveřejnění tohoto seznamu, u nepřijatých žáků
bude rozhodnutí o nepřijetí v písemné podobě doručeno do rukou zákonného zástupce uchazeče
(osobní převzetí nebo poštou) a teprve tímto okamžikem začne běžet lhůta pro podání odvolání.
Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium, Trutnov,
Jiráskovo náměstí 325, ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.
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