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Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním 

kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 

Gymnázium, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2021/2022 

 
V souladu s ustanovením § 60e odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 

střední škola, jejíž činnost vykonává Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, zveřejňuje 

seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení 

do prvního ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, denní formy vzdělávání, ve školním 

roce 2021/2022, který obsahuje: 

 

1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem; 

2. datum zveřejnění seznamu; 

3. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku. 

 

1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem:  

 

Registrační číslo uchazeče Celkový počet bodů  Výsledek přijímacího řízení  

511 145 přijat 

474 144 přijat 

427 140 přijat 

475 139 přijat 

431 137 přijat 

493 136 přijat 

404 135 přijat 

500 134 přijat 

428 132 přijat 

455 131 přijat 

478 131 přijat 

438 131 přijat 

411 130 přijat 

413 130 přijat 

407 130 přijat 

442 130 přijat 

437 129 přijat 

476 129 přijat 

452 128 přijat 

440 128 přijat 

518 128 přijat 

481 127 přijat 

458 127 přijat 

464 127 přijat 



410 126 přijat 

445 126 přijat 

510 125 přijat 

402 125 přijat 

447 124 přijat 

405 124 přijat 

429 123 přijat 

494 123 přijat 

490 123 přijat 

433 122 přijat 

479 122 přijat 

491 122 přijat 

460 121 přijat 

421 120 přijat 

434 118 přijat 

485 117 přijat 

488 117 přijat 

457 117 přijat 

420 115 přijat 

516 115 přijat 

418 115 přijat 

422 114 přijat 

453 114 přijat 

497 113 přijat 

448 113 přijat 

484 113 přijat 

414 112 přijat 

432 112 přijat 

408 111 přijat 

446 111 přijat 

465 110 přijat 

463 110 přijat 

424 110 přijat 

480 109 přijat 

435 109 přijat 
 

2. Datum zveřejnění seznamu: 19. května 2021. 
 

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, tj. od data 

zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. 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.) 
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Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového 

lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

v platném znění, zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí 

tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané 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. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle  

§ 62 nebo 88 (přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a v konzervatoři), pokud byl 

následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88.  

 

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím 

řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole 

po konání příjímací zkoušky v náhradním termínu. 

 

 

Třinec 19. května 2021 

 

 

 

Mgr. Romana Cieslarová, Ph.D. 

ředitelka školy 
 


