
Vážení rodiče, vážení žáci, 

 

Gymnázium T.G.Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7, 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. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího 

řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění 

vyhlašuje 

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

 

 

Ředitel školy rozhodl, že v rámci 2. kola přijímacího řízení nebudou konány přijímací 

zkoušky. 

Uchazeči o studium budou přijímáni na základě prospěchu (vysvědčení) ze ZŠ za poslední 3 

klasifikační období (1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ, 1. pololetí 9. ročníku ZŠ). 

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

 

 

Sběr podkladů (přihláška, vysvědčení, dokumenty o umístění v soutěžích, případné 

osvědčení o ZTP)  pro 2. kolo bude ukončen v pátek 7.6.2019 ve 12:00. 

 

 

 

 

 

 

Přihlášku si můžete vyzvednout u svého třídního učitele, výchovného poradce nebo ředitele ZŠ, 

nebo stáhnout 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 vysvědčení, ze kterých lze vyčíst požadované známky. Nebo při osobním doručení 

přihlášky přinést originály těchto vysvědčení, jejich kopie spolu s úředním ověřením provede naše škola. 
 

Dne 7.6.2019 v době od 13:00 do 14:00 je možné se seznámit s podklady pro vydání 

rozhodnutí v kanceláři školy, v této době se k nim můžete vyjádřit. 

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


 

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

adrese www. gymhust.cz  nejdříve v pondělí 10.6.2019 v době od 15:30. 

 

 

Rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí si však můžete vyzvednout v den zveřejnění (10.6.2019) 

osobně již v době od 11:00 do 15:30  přímo v kanceláři školy.  

V případě kladného rozhodnutí o přijetí můžete zároveň v této době odevzdat zápisový 

lístek. 

Informace o výsledku přijímacího řízení mohou být na vyzvání podávány telefonicky od 

11.6.2019.  

 

V případě kladného rozhodnutí o přijetí, je nutné, abyste do 10 pracovních dnů od 

zveřejnění výsledkové listiny odevzdali do školy zápisový lístek (pokud jste tak 

neučinili již při převzetí rozhodnutí).  

Zápisový lístek lze odevzdat nejlépe osobně do kanceláře školy, nebo se rovněž považuje 

odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. 

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

roce  2019/20.  

 

Jestliže   obdržíte  rozhodnutí o nepřijetí na Gymnázium  T. G. Masaryka Hustopeče a 

máte zájem na naši školu nastoupit, podejte co nejdříve písemné odvolání proti rozhodnutí 

o nepřijetí. Může se stát, že uchazeči, kteří se umístili na předních místech, na naši školu 

nenastoupí a jejich místa se uvolní pro další uchazeče.   

Vždy se proto vyplatí toto odvolání podat! Adresujte jej přímo řediteli gymnázia.  

 

Odvolání lze podat až po obdržení písemného rozhodnutí o nepřijetí, které přijde poštou – 

nejpozději však do 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí.   

Vzor odvolání naleznete na našich webových stránkách. Lze jej doručit osobně nebo podat 

nejpozději 3. pracovní den na poštu.  

 

Přejeme úspěšné druhé kolo přijímacího řízení. 

 

V Hustopečích 21. května 2019 

        Mgr. Radim Šebesta 

           ředitel školy 


