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Přijímací řízení - čtyřleté studium
Poučení
V souladu s § 60g) školského zákona potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj
úmysl vzdělávat se v příspěvkové organizaci Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 odevzdáním zápisového
lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek
se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl
vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto
uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Nezletilého uchazeče zastupuje zákonný zástupce v rozsahu, v jakém nemá nezletilý procesní způsobilost.
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.

Zveřejněno dne 19. 5. 2022
Mgr. Bc. Julius Kolín, v. r., ředitel školy
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Oznámení
Příspěvková organizace Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 rozhodla prostřednictvím ředitele podle § 165 odst. 2
písm. f) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, takto:

Přijímací řízení - čtyřleté studium
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
19. května 2022 - náhradní termín
Bodové hodnocení
Pořadí

Registrační číslo

Body ZŠ

Didaktický test
Matematika

Didaktický test
Český jazyk a literatura

Celkem

Výsledek řízení

111

je přijat

Uchazeči přijatí do prvního ročníku čtyřletého oboru vzdělání 79-41-K/41:
1.

190

24

42

45

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání,
za oznámená.
Přijímací řízení proběhlo v souladu s § 59 až § 61 školského zákona a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění.

Zveřejněno dne 19. 5. 2022
Mgr. Bc. Julius Kolín, v. r., ředitel školy

