
 

Vážení zájemci o studium, 

pokud se Vám stalo, že jste obdrželi dopisem  rozhodnutí o nepřijetí 

na Gymnázium  T. G. Masaryka Hustopeče a máte zájem na naši 

školu nastoupit, není nic ztraceno ! 

 Může se stát, že uchazeči, kteří se umístili na přednějších místech, na 

naši školu nenastoupí a uvolní se po nich nějaká místa. 

Popř.  musela být nějaká volná místa nechána pro uchazeče, kteří se 

omluvili z důvodu nemoci. Tato místa v případě malého bodového 

zisku uchazečů v náhradním termínu přijímacích zkoušek se rovněž 

můžou uvolnit a můžou být k dispozici právě Vám. 

Musíte však podat žádost o vydání nového rozhodnutí ! 

Vždy se proto vyplatí tuto žádost podat !  

Adresujte ji přímo řediteli gymnázia.  

 

Žádost o vydání nového rozhodnutí lze podat až po obdržení písemného 

rozhodnutí o nepřijetí (dopisu) – nejpozději však do 3 pracovních dnů 

od doručení tohoto rozhodnutí. Počátek této lhůty začíná dnem 

následujícím po dni doručení rozhodnutí.  

Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední 

den lhůty. 

  

Vzor žádosti o vydání nového rozhodnutí naleznete na našich webových 

stránkách www.gymhust.cz.  

 

Pokud bude možné vydat nové rozhodnutí s kladným výsledkem, rádi 

tak učiníme.  

Po případném obdržení tohoto nového kladného rozhodnutí je potřeba 

doručit na naši školu zápisový lístek.  

 
PŘEJEME MNOHO ÚSPĚCHŮ V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ! 

 

 

 

 

  

                                                                               

 

 

15 x ANO pro studium na Gymnáziu T. G. Masaryka Hustopeče: 

 kvalitní všeobecné vzdělání, příprava na dobré uplatnění 

v profesním životě 

 tradice, dobré jméno, náročnost 

 zařazování nových výukových stylů 

 vysoká úspěšnost u maturitní zkoušky, 90 – 100%  absolventů 

přijato na vysoké školy 

 velká úspěšnost absolventů  při vysokoškolském studiu 

 neanonymní prostředí středně velké školy 

 žádné školné 

 bezbariérová škola v centru města s rychlou a časově nenáročnou 

dostupností všemi dopravními prostředky  

 možnost stravování ve školní jídelně, možnost ubytování 

v Domově mládeže 

 moderně vybavené počítačové, jazykové a odborné učebny 

 mezinárodní projekty, výměnné jazykové pobyty, místní i 

zahraniční výjezdy  

 výborná výuka cizích jazyků  ( AJ, NJ, FJ, RJ), příprava na 

jazykové certifikáty a státní jazykové zkoušky 

 moderní a kreativní výuka přírodních věd  

 úspěchy studentů ve vědomostních soutěžích, podpora nadaných 

studentů 

 exkurze, výlety, projektové dny, sportovní kurzy, sportovní 

soutěže, školní ples, školní akademie 

 

http://www.gymhust.cz/
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