GYMNÁZIUM, ROUDNICE NAD LABEM, HAVLÍČKOVA 175, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ č.4
Vážení zákonní zástupci, vážení uchazeči o studium,
přijímací zkoušky máte za sebou, posílám vám proto poslední číslo letošního INFORMAČNÍHO
ZPRAVODAJE. Děkuji za váš zájem o studium na Gymnáziu Roudnice nad Labem. Opravdu si toho já i
moji kolegové vážíme.
Pokud máte zájem o starší čísla IZ, jsou vám k dispozici na webových stránkách školy (záložka
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ).

Kdy budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení?
Výsledky přijímacího řízení zveřejním na webových stránkách školy (záložka PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ) ve
čtvrtek 28.4.2022. Během následujících dnů si můžete v kanceláři školy vyzvednout písemné
rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu. Nikdo z uchazečů letos nevyužije možnosti konat přijímací
zkoušky v náhradním termínu, zveřejněné výsledky přijímacího řízení tedy budou konečné.
Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení si zákonní zástupci mohou vyzvednout v kanceláři školy v
pracovních dnech v době od 7:30 do 17:00 hod. Pokud vám čas nevyhovuje, zavolejte a určitě se
domluvíme.
Co se stane, když si rozhodnutí osobně nevyzvednu?
Pokud si nevyzvednete rozhodnutí o přijetí, nebude vám zasláno poštou, zůstane ve škole. Jinak je
tomu v případě rozhodnutí o nepřijetí, které vám bude odesláno formou doporučeného dopisu.
Pokud si tedy rozhodnutí o nepřijetí osobně nevyzvednete, bude v úterý 3.5.2022 předáno k poštovní
přepravě.
Může si rozhodnutí o přijetí/nepřijetí převzít uchazeč?
Nemůže. Za nezletilého uchazeče jednají ve správním řízení jeho zákonní zástupci.
Byl jsem přijat ke studiu a chci studovat na roudnickém gymnáziu. Jak mám postupovat?
Gratuluji vám. V tomto případě si v kanceláři gymnázia (dveře č. 107) společně se svými zákonnými
zástupci vyzvedněte rozhodnutí o přijetí. Pokud jste si jisti, že chcete studovat na naší škole,
odevzdejte zápisový lístek, který vám vydala základní škola. Tím potvrdíte svůj úmysl vzdělávat se u
nás. Upozorňuji vás, že zápisový lístek musíte odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
oznámení rozhodnutí o přijetí (tj. do 12.5.2022).
Byl jsem přijat, ale nechci studovat na roudnickém gymnáziu.
I vám gratuluji a vaše rozhodnutí studovat jinde respektuji. Rozhodnutí o přijetí si vyzvedněte
společně se svými zákonnými zástupci v kanceláři gymnázia (dveře č. 107). Pokud si nemůžete

rozhodnutí osobně převzít, o svém záměru studovat na jiné škole mě informujte e-mailem
(prijimacky.gym-rce@seznam.cz), případně telefonicky (739 204 971). Velmi mi tím usnadníte celé
správní řízení.
Nebyl jsem přijat, ale chci studovat na roudnickém gymnáziu.
Nevěšte hlavu, stále máte za určitých podmínek šanci dostat se na naši školu. Záleží na tom, zda jste
ve výsledkové listině v tzv. „šedé zóně“. Tímto způsobem vyznačuji uchazeče, kteří sice nebyli přijati
ke studiu, ale mají reálnou šanci uspět se svým odvoláním. Pokud se ve výsledkové listině nacházíte
pod „šedou zónou“, s velikou mírou pravděpodobnosti s odvoláním neuspějete (dovolím si tvrdit, že
v takovém případě vůbec nemá smysl odvolání podávat).
Vyzvedněte si v kanceláři školy (dveře č. 107) společně se svými zákonnými zástupci rozhodnutí o
nepřijetí a podejte odvolání. Je velmi pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči na naši školu
nenastoupí. V takovém případě budete přijati tzv. autoremedurou (změna rozhodnutí).
Pozor, datum podání odvolání proti nepřijetí nesmí předcházet datu převzetí rozhodnutí o nepřijetí.
Odvolání proti nepřijetí je nutné podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku doručení rozhodnutí o
nepřijetí. Vzor odvolání proti nepřijetí je vám k dispozici na webových stránkách školy (záložka
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ) a je rovněž součástí tohoto IZ.
Vzor odvolání není stanoven, doporučuje se však uvádět tyto náležitosti:











název školy a její adresa;
datum;
označení dokumentu slovy: „Odvolání proti nepřijetí ke studiu“;
text: „Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna/dcery (jméno a příjmení, datum
narození, trvalé bydliště) ke vzdělávání ve střední škole, jejíž činnost vykonává Gymnázium,
Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace, do 1. ročníku oboru vzdělání
(název a kód oboru vzdělání)“;
doporučuje se uvést důvody, pro které je odvolání podáváno (například: „Zájem mého syna/
dcery o studium na vašem gymnáziu trvá“);
jméno zákonného zástupce nezletilého žáka;
podpis zákonného zástupce nezletilého žáka;
podpis nezletilého žáka;
adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno.

Pokud jste byli přijati ke studiu na jiné střední škole, doporučuji na této škole uplatnit zápisový lístek.
Bude-li později vyhověno vašemu odvolání, budete mít možnost požádat o vrácení zápisového lístku
a tento uplatnit na našem gymnáziu.
Máte-li pochybnosti, kontaktujte mě, poradím vám a pomůžu.
Nebyl jsem přijat a na roudnickém gymnáziu stejně nechci studovat
Vaše rozhodnutí respektuji. Přeji vám hodně štěstí v dalším životě.

VZOR ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ KE STUDIU

Jméno a příjmení zákonného zástupce
Zákonný zástupce jméno a příjmení uchazeče
ulice a ČP
PSČ a obec

Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace
k rukám ředitele školy
Havlíčkova 175
413 01 Roudnice nad Labem

V Roudnici nad Labem dne datum

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna/dcery (jméno a příjmení, datum
narození, trvalé bydliště) ke vzdělávání ve střední škole, jejíž činnost vykonává Gymnázium,
Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace, do 1. ročníku oboru vzdělání
(název a kód oboru vzdělání - pro čtyřleté studium: 79-41-K/41 Gymnázium; pro osmileté
studium: 79-41-K/81 Gymnázium)“.
Zájem mého syna/dcery o studium na vašem gymnáziu trvá. Žádáme vás tedy, abyste
jeho/její přijetí ke studiu ještě jednou zvážil, a to zejména v souvislosti s tím, že někteří již
přijatí uchazeči studium na vaší škole pravděpodobně nezahájí.

S pozdravem

…………………………………………………………..
podpis zákonného zástupce

S žádostí souhlasím

…………………………………………………………..
podpis uchazeče

Nezapomeňte, že odvolání musíte podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o
nepřijetí!

Mgr. Petr Dobeš, ředitel gymnázia

