
 

 

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      

 

Vážení rodiče, 
 

po přijímacích zkouškách postupujte následovně: 
 
 

Pokud Vaše dítě bude PŘIJATO:  

(uchazeč po zveřejnění na vývěsce školy nebo na webových stránkách www.gymnaziumkrnov.cz 

objeví své registrační číslo v oddílu „Přijatí žáci“) a bude chtít nastoupit na naši školu  

 co nejdříve si vyzvedněte rozhodnutí o přijetí a zároveň doručte do školy zápisový lístek  

(v kanceláři školy dne 20. 5. 2021 v době od 13.00 – 17.00, 21. 5. 2021 v době od 9.00 – 

14.00, ostatní dny v době 8.00 – 15.30)  

 rozhodnutí o přijetí si vyzvedněte přímo ve škole, nebude zasíláno poštou!  

 zápisový lístek odevzdejte do kanceláře školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne 

oznámení rozhodnutí o přijetí (důležité upozornění: nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný 

 zástupce odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se na naší škole, vzdává se    

 práva být přijat a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče!) 

 doporučujeme kontrolu zápisového lístku - správné údaje o škole, zvoleném oboru (kód 

oboru a název naleznete v rozhodnutí o přijetí), doporučujeme, aby byl zápisový lístek 

podepsán stejným zákonným zástupcem jako přihláška ke studiu, včetně podpisu žáka 

 zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou - je-li tedy přijat na dvě školy zároveň, 

musí si dobře rozmyslet, na kterou z nich zápisový lístek podá, protože ho už nebude moci 

převést  

  v případě, že uchazeč už odevzdá zápisový lístek a potom bude na jinou školu přijat na 

základě změny rozhodnutí, může na tuto školu zápisový lístek převést 

 

Pokud Vaše dítě bude přijato na naše gymnázium, ale nebude chtít nastoupit nebo chce nastoupit na 

jinou školu velmi nám (a především uchazečům, kteří prozatím dostali vyrozumění „nepřijati“) 

usnadníte situaci, když nám v co nejkratší době oznámíte, že Vaše dítě na naši školu nenastoupí nebo 

že nebudete podávat odvolání proti rozhodnutí, a to na adresu sekretariat@gym-krnov.cz  

 

Pokud Vaše dítě NEBUDE PŘIJATO: 
(uchazeč po zveřejnění na vývěsce školy a na webových stránkách www.gymnaziumkrnov.cz objeví 

své registrační číslo v oddílu „Nepřijatí žáci“)  

 rozhodnutí o nepřijetí si můžete vyzvednout v kanceláři školy: 

čtyřleté studium -  dne 20. 5. 2021 v době od 13.00 – 17.00, 21. 5. 2021 v době od 9.00 –  

                                14.00,  

osmileté studium - dne 20. 5. 2021 v době od 13.00 – 17.00, 21. 5. 2021 v době od 9.00 –  

                                14.00, 

pak budou odeslána poštou na adresu zákonného zástupce (úložní doba je 10 dnů a pak je 

rozhodnutí považováno za doručené) 

 nezoufejte, nic není ztraceno, šance na přijetí stále existuje, protože někteří uchazeči, kteří  

byli přijati k nám, mohli být přijati i na jinou školu, kam také nastoupí nebo přijatý uchazeč  

neodevzdá zápisový lístek a jejich místo se pro Vaše dítě uvolní  

 po obdržení Rozhodnutí o nepřijetí můžete podat odvolání proti, nejpozději ve lhůtě 3 

pracovních dnů od doručení (převzetí) rozhodnutí 

 s jakýmikoliv dotazy nebo nejasnostmi se obracejte na ředitele školy telefonicky (tel. č. 554 

610 664) nebo formou e-mailu (sekretariat@gym-krnov.cz)  


