Předběžné výsledky náhradního termínu přijímacího řízení
1. kolo - po náhradním termínu

79-41 -K/81 Gymnázium
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

Zveřejněno: 20. 5. 2019

I

Informace pro účastníky náhradního termínu
Toto jsou pouze předběžné výsledky náhradního termínu přijímacího řízení.
Dne 22. 5. 2019 mají Všichni účastníci řízení možnost v době od 7,30 do 14,30 hod. v kanceláři školy
nahlédnout do Svého spisu, který je podkladem pro Vydání rozhodnutí, a vyjádřit se k němu.
Ředitel školy vydá rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazečů účastnících Se náhradního termínu
přijímacích zkoušek dne 22. 5. 2019 a tentýž den zveřejní seznam přijatých a nepřijatých uchazečů na
úřední desce ve vestibulu školy a na WWW.gymnach0d.cz.
Nepřijatým uchazečům se rozhodnutí následně ještě zasílá poštou, a to na doručenku v obálce s červeným
pruhem.
Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí písemně nezasílá!

POZOR!!!
Proti rozhodnutí se lZe odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává
ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, a to prostřednictvím ředitele Jiráskova gymnázia, Náchod,
Řezníčkova 451. Odvolání lZe podat osobně Z' poštou.
Z odvolání by mělo být patmo:
- kdo ho podává (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jiná adresa pro doručování,
zákonného zástupce uchazeče),
- které věci Se týká (přijetí či nepřijetí konkrétního žáka - jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště,
do kterého oboru),
- důvod odvolání,
- co se navrhuje (návrh na přijetí),
- podpis Zákonného Zástupce uchazeče.

POZOR!!!

Uchazeči, kteří budou přijati, musí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdit doručením zápisového
lístku řediteli naší školy, a to do 10 pracovních dnů Ode dne zveřejnění rozhodnutí 0 přijetí na
WWW.gymnachod.cz a na úřední desce školy.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl
vzdělávat se v naší škole., vzdává se tím práva být přijat za žáka naší školy a na jeho místo lze přijmout
jiného uchazeče.
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