
Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 
Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení 
do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium, denní formy vzdělávání, ve 
školním roce 2016/2017 

V souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel 
střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257, zveřejňuje seznam 
přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního 
ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium, denní formy vzdělávání, ve školním roce 
2016/2017, který obsahuje: 

1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení  
u každého uchazeče 

2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem 
3. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku 

1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého 
uchazeče 

 registrační číslo přidělené uchazeči          počet získaných bodů              výsledek přijímacího řízení 
442 91,60 přijat(a) 

460 89,80 přijat(a) 

427 89,60 přijat(a) 

424 86,80 přijat(a) 

415 86,60 přijat(a) 

458 83,20 přijat(a) 

463 83,20 přijat(a) 

431 80,80 přijat(a) 

441 80,00 přijat(a) 

402 79,60 přijat(a) 

452 78,20 přijat(a) 

450 77,80 přijat(a) 

428 77,40 přijat(a) 

448 77,00 přijat(a) 

429 75,60 přijat(a) 

446 73,60 přijat(a) 

451 72,40 přijat(a) 

447 72,00 přijat(a) 

435 70,40 přijat(a) 

419 70,20 přijat(a) 

438 67,20 přijat(a) 

420 66,60 přijat(a) 

404 65,80 přijat(a) 

449 65,80 přijat(a) 

443 65,00 přijat(a) 



434 63,80 přijat(a) 

418 63,00 přijat(a) 

436 62,60 přijat(a) 

433 62,60 přijat(a) 

405 62,00 přijat(a) 

445 56,80 nepřijat(a) 

462 56,20 nepřijat(a) 

425 56,00 nepřijat(a) 

444 55,80 nepřijat(a) 

401 54,60 nepřijat(a) 

453 54,00 nepřijat(a) 

422 51,40 nepřijat(a) 

432 51,40 nepřijat(a) 

406 50,20 nepřijat(a) 

454 49,60 nepřijat(a) 

426 49,40 nepřijat(a) 

430 48,60 nepřijat(a) 

459 48,40 nepřijat(a) 

416 47,40 nepřijat(a) 

437 45,20 nepřijat(a) 

423 44,60 nepřijat(a) 

421 44,40 nepřijat(a) 

411 42,40 nepřijat(a) 

456 41,20 nepřijat(a) 

465 38,60 nepřijat(a) 

440 37,40 nepřijat(a) 

414 35,80 nepřijat(a) 

407 35,20 nepřijat(a) 

403 35,00 nepřijat(a) 

412 32,40 nepřijat(a) 

439 31,40 nepřijat(a) 

464 30,00 nepřijat(a) 

410 29,20 nepřijat(a) 

417 28,20 nepřijat(a) 

409 25,80 nepřijat(a) 

413 25,00 nepřijat(a) 

461 22,60 nepřijat(a) 

457 20,80 nepřijat(a) 

408 0,00 nepřijat(a) 

455 -26,40 nepřijat(a) 

 

 

 



2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem 

21. duben 2016  

3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku 
 
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 
uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání,  
a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 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 ochrannou výchovou může 
v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro 
výkon ústavní nebo ochranné výchovy (§ 60a odst. 6 zákona č. 561/2001 Sb., v platném znění). 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku 
úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, 
zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto 
uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to 
neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě 
odvolání (§ 60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění). 

V Uničově, 21. dubna 2016 

 

 

Mgr. Roman Riedl 
ředitel školy 


