
 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

2. kolo 

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení ve 2. kole přijímacího řízení do 

prvního ročníku vzdělávání oboru vzdělání Gymnázium, kód oboru: 79-41-K/41 - dálková 

forma vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Uchazeči jsou vedeni pod přiděleným registračním 

číslem.  

Pořadí 
uchazeče 

Registrační číslo 
Test 
VŠP 

Test 
AJ 

Motivační 
pohovory 

Celkový počet 
dosažených 

bodů 
Přijat/nepřijat 

1. PZ21-D2-005 23 28 20 71 Přijat 

2. PZ21-D2-003 18 24 21 63 Přijat 

 

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku 

Svůj úmysl vzdělávat se na 1. Slovanském gymnázium a jazykové škole s právem státní 

jazykové zkoušky, Masná 700/13, 110 00 Praha - Staré Město, potvrdí uchazeč nebo zákonný 

zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla 

o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po nejzazším termínu pro 

zveřejnění přijatých uchazečů. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl 

v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní 

výchovou nebo uloženou ochranou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl 

vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. 

Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně a to na škole, kde byl přijat na základě 

odvolání nebo pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle § 101 písm. b) 

zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, v aktuálním znění.  

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového 

lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. v platném 

znění, zanikají posledním dnem této lhůty podle odst. 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí ke 

vzdělávání tohoto uchazeče.  

Poučení o odvolání 

Pokud uchazeč po rozhodnutí o nepřijetí požaduje podat odvolání, je tak možné učinit do 3 

pracovních dnů od doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona). Odvolání uchazeč 

podává řediteli školy. 

 

Datum zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení: 30. 6. 2021 

 

 

V Praze 9. června 2021                                                               doc. Taťjana Pergler, Ph.D., v.r. 

                                                                                                                 Ředitelka školy                                      


