
 

 

Oznámení o výsledku přijímacího řízení 
 

Ředitel školy podle ustanovení § 60d a § 60e zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ukončil hodnocení 

uchazečů 2. kola přijímacího řízení do oboru vzdělání 79-42-K/41 -  gymnázium se sportovní přípravou.  

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním 

seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého 

uchazeče.  

Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší 

odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, 

obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích 

neodevzdání zápisového lístku podle § 60g školského zákona.  

 

rozhodl 
 

o přijetí ke vzdělávání oboru vzdělání 79-42-K/41 gymnázium se sportovní přípravou 

v Podkrušnohorském gymnáziu, Most, příspěvkové organizaci od 1. 9. 2022:  

 

Přijatí uchazeči: 

 

poř.  kód Kr. 1 Kr. 2 celkem 

1 935 43,1 30 36,55 

 
Požadovaný počet bodů: 25 bodů 

 
 
Počet míst pro potřeby odvolání: 1 
 
 
 
Kritéria ujímacího řízení: 

 Kr. 1 výsledky vzdělávání na ZŠ – váha 50% 

 Kr. 2 talentové zkoušky – speciální část – váha 50% 
 

 
požadovaný bodový zisk: 25 
 
maximální bodový zisk v jednotlivém kritériu – 50 bodů 
 
 



 

Body získané v jednotlivých kritériích přepočteny dle váhy těchto kritérií: 
 
BODY výsledky ZŠ x 0,5 + BODY TZ speciální část x 0,5 = BODY CELKEM 
maximální přepočtený počet bodů 50. 
 
 

Písemné rozhodnutí si zákonní zástupci vyzvednou 
v sekretariátu školy – Majakovského 2343 (spodní budova) od  
31. 8. do 1. 9. 2022. 
 
 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku (podle § 60g školského 
zákona) 

 
odst. 6)  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. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán 
k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo 
uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se 
ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. 

 
odst. 7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče  
odevzdáním zápisového  lístku  úmysl  vzdělávat  se  ve  střední  škole  podle  odstavce  6,  
zanikají posledním  dnem  lhůty  podle  odstavce  6  právní  účinky  rozhodnutí  o  přijetí  
tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané 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.  Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím 
řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se 
nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Mostě dne 31. srpna 2022          Mgr. Karel Vacek 
                ředitel školy
       


