Práva a povinnosti uchazeče 8- letý cyklus
Přijatí uchazeči
Zápisový lístek
-

svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu J.S.Machara uchazeč potvrdí doručením
zápisového lístku řediteli školy, a to do 10 pracovních dnů

lhůta začíná běžet všem přijatým uchazečům zároveň – dnem
následujícím po zveřejnění tohoto seznamu uchazečů (zveřejněním
seznamu se považují rozhodnutí za oznámená)

lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán
na poštu

pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč
se žákem školy nestává

-

zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou ( výjimkou je případ, kdy chce
uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání 
v tomto případě může uchazeč požádat o zpětné vydání zápisového lístku)
zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem

-

Nepřijatí uchazeči
-

-


-

odvolací lhůta činí 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí (tzn.dostanete
rozhodnutí o nepřijetí poštou  následující den začíná „běžet“ odvolací lhůta)
ředitel školy je povinen vyhovět v autoremeduře odvolání uchazeče, který splnil
kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě,
že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči,
a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů
odvolání odevzdávejte ve dvou originálech ( vzor odvolání viz na www.gbl.cz 
odvolací řízení)

Doporučení uchazečům, kteří zůstali „ pod čarou“ a mají zájem studovat na naší
škole:
vyzvedněte si rozhodnutí o nepřijetí osobně 4. 5. 2017 od 7.00 do 17.00 hodin a 5.
5. 2017 od 7.00 do 12.00 ( odvolací lhůta začíná běžet následující den po
vyzvednutí rozhodnutí).

 Odvolací řízení
Odvolací řízení upravují § 60e odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. ( školský zákon), v platném znění,
a §§ 81 – 83 zákona č. 500/2004 Sb.( správní řád), v platném znění .
Odvolání je možné podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno a doručeno účastníkovi řízení, resp.
jeho zákonnému zástupci. Odvolání podávají za nezletilé uchazeče jejich zákonní zástupci.
Odvolacím orgánem je Krajský úřad Středočeského kraje. Odvolání se podává prostřednictvím
ředitelky Gymnázia J. S. Machara Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Nelze ho tedy zaslat
na krajský úřad přímo.
Odvolání se vyhotovuje ve 2 originálech. Vzor odvolání – viz níže.

ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU
Název školy :

Gymnázium J. S. Machara,
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,
Královická 668

Adresát
(správní orgán, který napadané rozhodnutí vydal)

RNDr. Bohumila Kysilková ředitelka
Gymnázia J. S. Machara Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav, Královická 668
Královická 668
250 50 Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav

Označení správního orgánu, jemuž je odvolání určeno

Krajský úřad Středočeského kraje

Datum:
Odvolání proti nepřijetí ke studiu
Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí ( číslo jednací) mého syna /dcery
(jméno a příjmení) ke studiu na (název školy a kód oboru).
Důvod odvolání……

Identifikace odvolatele
Jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, případně jiná adresa pro doručování

jméno zákonného zástupce nezletilého žáka
podpis zákonného zástupce nezletilého žáka
Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno

