
     Vyhodnocení přijímacího řízení 
 

 Ředitel střední školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a nejpozději 20. května 2021 zveřejní seznam 

přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení na webových stránkách 

školy (www.sgo.cz) a na úřední desce školy. Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem.  
 

 Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované 

podobě. 
 

 Registrační číslo je přiděleno uchazeči ve škole v den přijímací zkoušky.  
 

 Zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů (uvedených na přihlášce) odešle ředitel školy 

rozhodnutí o nepřijetí. Přijatí uchazeči tedy v písemné podobě rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání neobdrží.  

 

Přijatí uchazeči 
 

 Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách školy se považují rozhodnutí o přijetí 

za oznámená. (Přijatí uchazeči tedy v písemné podobě neobdrží rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.)  
 

 Pokud přijatý uchazeč má úmysl vzdělávat se na střední škole, musí nejpozději do 10 pracovních dnů 

po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdat zápisový lístek. Termín pro 

odevzdání zápisových lístků je tedy do 3. června 2021 včetně. 
 

 Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli 

poštovních služeb. V tomto případě prosíme o telefonické ověření doručení zápisového lístku. 
 

 Zápisový lístek může přijatý uchazeč uplatnit jen jednou.  Podruhé lze uplatnit zápisový lístek jen 

ve škole, kde byl přijat na základě rozhodnutí o přijetí na odvolání. 
 

 Neodevzdá-li přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce zápisový lístek v této lhůtě, zanikají účinky 

rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na střední škole. 
 

 Nepřijatí uchazeči 
 

 Rozhodnutí o nepřijetí je možno vyzvednout osobně na Slovanském gymnáziu v 1. patře ve dnech:  

Čtvrtek 20. 5. od 13:00 do 16:00 hodin,  

Pátek     21. 5. od   7:30 do 15:00 hodin   

Pondělí 24. 5. od   7:30 do 11:00 hodin.  

Současně lze podat odvolání proti nepřijetí.  Zaměstnanci školy pomohou s vyplněním této žádosti. 
 

 Ihned poté budou rozhodnutí zasílána poštou do vlastních rukou zákonného zástupce uvedeného na přihlášce. 
 

 Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit zákonnému zástupci uvedenému na přihlášce, se ukládá na poště 

10 dní. Po této lhůtě se rozhodnutí považuje za doručené. 
 

 Nepřijatí uchazeči mají možnost podat odvolání proti nepřijetí do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí 

o nepřijetí. Počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání 

a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.  
 

 Uvolněná místa se budou obsazovat podle pořadí v přijímacím řízení uchazeči, kteří si podali odvolání 

proti nepřijetí. Seznamy takto přijatých uchazečů budou zveřejňovány na webových stránkách školy a zároveň 

budou zákonní zástupci těchto uchazečů osloveni telefonicky.  

 

 Pokud ředitel vyhoví odvolání, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí na odvolání. Pokud uchazeč již 

odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět 

oproti předložení rozhodnutí o přijetí na odvolání a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala.  

http://www.sgo.cz/

