
 

Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče, příspěvková organizace oznamuje, že v souladu 

s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a na základě vyhlášky 

č. 353/2016  Sb., vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění 

vyhlašuje 

2. kolo příjímacího řízení do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium 

(čtyřleté gymnázium) 

 

 

Ředitel školy rozhodl, že v rámci 2. kola přijímacího řízení nebudou konány ústní ani písemné 

přijímací zkoušky. 

Uchazeči o studium budou přijímáni na základě: 

 průměrného prospěchu ze sledovaných klasifikačních období na ZŠ (1. pololetí 

8. ročníku ZŠ, 2. pololetí 8. ročníku ZŠ 1. pololetí 9. ročníku ZŠ) 

 známky z Čj a M ve sledovaných obdobích 

 průměrný prospěch v dalších klasifikačních obdobích 

 umístění v některých soutěžích vyššího než školního kola 

 další aktivity  (ZUŠ, činnost v zájmových oddílech a skupinách) 

 

 Podrobná kritéria pro přijetí ve 2. kole jsou zveřejněna na www.gymhust.cz. 

 

 

Přihláška je k dispozici na www.gymhust.cz. 
 

Na přihlášce nevyžadujeme potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti. 

Pokud by z nějakého důvodu nešlo na přihlášce vyřídit potvrzení známek ze strany základní školy, je nezbytné spolu 

s přihláškou zaslat ověřené kopie příslušných vysvědčení, ze kterých lze vyčíst požadované známky.  

Nebo nejlépe osobně přinést na naši školu přihlášku ke studiu spolu s originály těchto vysvědčení. Jejich kopie a 

ověření pak následně zajistí naše škola. 
 

 

Shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci Vaší žádosti o přijetí do 

čtyřletého vzdělávání (přihláška a další dokumenty) bude ukončeno dne 19.5.2022 

v 15:00 - v tomto termínu již musí být všechny podklady doručené a k dispozici v kanceláři 

školy.  

S těmito podklady se lze seznámit v kanceláři školy dne 20.5.2022 v době od 8:00 do 10:00, 

v této době se k nim můžete rovněž vyjádřit.  

 

 

http://www.gymhust.cz/
http://www.gymhust.cz/


 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí budou vydávána zákonným zástupcům uchazečů po 

předložení průkazu totožnosti 20.5.2022 v době od 14:00 do 17:00 v budově školy. 

 

V této době je možné na místě rovněž odevzdat tzv. zápisový lístek nebo vyplnit 

formulář odvolání (- viz dále). 

 

Výsledková listina pak bude zveřejněna u hlavního vstupu do školy a na internetové 

adrese www. gymhust.cz  20. 5. 2022 v 18:00.  

 

Pořadí uchazečů bude na výsledkové listině zveřejněno prostřednictvím registračního čísla 

uchazeče, které bude uchazečům s předstihem zasláno e-mailem na e-mailovou adresu zák. 

zástupce uvedenou v přihlášce.  

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí si může zákonný zástupce uchazeče po předložení průkazu totožnosti 

vyzvednout také od následujícího pracovního dne od zveřejnění přímo v kanceláři školy 

v době od 8:00 do 15:00.  

Je nutné, abyste do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledkové listiny odevzdali do 

školy zápisový lístek.  
Zápisový lístek lze odevzdat nejlépe osobně do kanceláře školy – možno i ihned při 

přebírání rozhodnutí o přijetí. 

 

Zápisový lístek se rovněž považuje za odevzdaný, pokud byl nejpozději v poslední den 

lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (stačí razítko pošty s tímto 

datem). 

 

Pokud tak neučiníte, má se za to, že se vzdáváte práva na studium na naší škole ve školním 

roce 2022/23. 

 

 

 

Rozhodnutí o nepřijetí si může zákonný zástupce uchazeče po předložení průkazu totožnosti 

vyzvednout také následující pracovní den od zveřejnění v době od 8:00 do 15:00 přímo 

v kanceláři školy. 

Ani v případě vydání rozhodnutí o nepřijetí  na Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče 

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.  

Vždy se proto vyplatí podat odvolání k řediteli gymnázia.   

Odvolání lze podat písemně do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. 

http://www.gymhust.cz/


 

Nejlépe je podat odvolání v kanceláři školy osobně - zároveň s převzetím rozhodnutí o 

nepřijetí. 

Podání je však možné uskutečnit kdykoliv během 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o 

nepřijetí do kanceláře školy nebo podáním nejpozději 3. pracovní den od doručení rozhodnutí 

držiteli poštovní licence.  

Vzor odvolání bude zveřejněn na www.gymhust.cz.  

 

Přejeme úspěšné druhé kolo přijímacího řízení! 

 

 

 

 

 

        Mgr. Radim Šebesta 

           ředitel gymnázia 
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