
Body

pořadí evid. číslo za ZŠ test ČJ test MA celkem

1. 2401 31 32 32 64 95 přijat

2. 2402 21 27 41 68 89 přijat

3. 2404 20 37 31 68 88 přijat

4. 2405 19 30 32 62 81 přijat

5. 2403 16 26 28 54 70 přijat

Celkem

Př ijatí uchazeči - 2. kolo

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské 

Lázně, příspěvková organizace

79-41-K/41 gymnázium
zveřejněno: 8. 7. 2020

V souladu s ustanoveními § 81 a násl. správního řádu a § 60e odst. 3 školského zákona může účastník řízení proti tomuto 

rozhodnutí podat odvolání, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po 

dni oznámení rozhodnutí, tj. den následující po zveřejnění seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s 

výsledkem řízení u každého uchazeče. Odvolání se podává prostřednictvím střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium 

a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor 

školství, mládeže a tělovýchovy. 

V souladu s ustanovením § 60g odst. 6 školského zákona je přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče 

povinen potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to 

nejpozději do 10 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do 22. 7. 2020. 

Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle 

správního řádu. Nepotvrdí-li zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl uchazeče vzdělávat se v této škole, 

zanikají posledním dnem lhůty uvedené právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání na této škole (ustanovení 

§ 60g odst. 7 školského zákona).

Rozhodnutí o přijetí na střední školu nejsou zasílána poštou, oznamují se zveřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů 

pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se tato rozhodnutí 

považují za oznámená.

v z. Mgr. Klára Tesařová

ředitel školy

B o d o v é  h o d n o c e n í VÝSLEDEK
Přijímací zkouška
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