
 

 

G Y M N Á Z I U M ,  K R N O V ,        
P Ř Í S P Ě V K O V Á  O R G A N I Z A C E      

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným identifikačním číslem 

v 1. kole do oboru vzdělání 7941K/41 Gymnázium, denní formy 

vzdělávání, ve školním roce 2021/2022 
 

 

V souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel střední školy, 

jejíž činnost vykonává Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace, Smetanův okruh 19/2, Krnov, 

zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným identifikačním číslem v 1. kole přijímacího řízení 

do prvního ročníku čtyřletého studia oboru vzdělání 7941K/41 Gymnázium, denní formy vzdělávání, ve 

školním roce 2021/2022, který obsahuje: 

 

1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným identifikačním číslem s výsledkem uchazečů 

2. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku 

3. poučení o odvolání proti nepřijetí uchazeče 

4. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným identifikačním číslem. 

 

 

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku 

 
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 

uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, 

a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo 

zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední 

škole podle § 60a odst. 6 zákona 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty 

podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. 

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit 

zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. 

 

Poučení o odvolání proti nepřijetí uchazeče 
 

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě  

3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. 

 

 

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem 

 
20. května 2021  10.00 hodin 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                          Mgr. Vladimír Schreier 

                                                                                                                                    ředitel školy 
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