Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola
Komenského 586, 543 01 Vrchlabí, IČ: 60153245
Pracoviště Hostinné, Horská 309, Hostinné, tel: 499 441 442, email: info@gymhost.cz

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího
řízení do prvního ročníku tříletého učebního oboru vzdělání 53-41-H/01 Ošetřovatel, denní
formy vzdělávání, ve školním roce 2020/2021 – pracoviště Hostinné
V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst. 1 písm.
a) vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel střední
školy Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod
přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku tříletého učebního oboru
vzdělání 75-41-H/01 Ošetřovatel, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2020/2021, který obsahuje:
1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledky řízení u každého uchazeče,
2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem,
3. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.
Přijímací zkoušky se z rozhodnutí ředitele školy nekonaly. Pro přijetí ke studiu museli být uchazeči zdravotně
způsobilí ke studiu oboru Ošetřovatel (lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu daného oboru).
Uchazeči, byli přijímáni na základě znalostí uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčeních ze všech
povinných předmětů (průměrný prospěch) z posledních dvou klasifikačních období předchozího vzdělávání
(zpravidla 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ). Výpočet se provedl součtem všech hodnot známek
a vydělením získaného součtu počtem známek s přesností na dvě desetinná místa. V případě rovnosti
průměrného prospěchu dvou či více uchazečů rozhodl o lepším umístění: 1) lepší průměrný prospěch
z posledního klasifikačního období (zpravidla 1. pololetí 9. ročníku ZŠ), 2) lepší známka na vysvědčení
v posledním klasifikačním období (zpravidla 1. pololetí 9. ročníku ZŠ) v pořadí český jazyk, anglický jazyk,
občanská výchova.
Rozhodnutí o přijetí se nebudou rozesílat. Zveřejněním výsledků přijímacího řízení na webu školy a veřejně
přístupném místě ve škole je splněna zákonná povinnost. Okamžikem zveřejnění začnou běžet také lhůty pro
uplatnění zápisového lístku.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání budou k dispozici k osobnímu vyzvednutí v kanceláři školy dne 27. 4.
2020 od 10:00 hodin do 12:00 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání budou poté
rozeslána do vlastních rukou zákonných zástupců uchazečů (případně do rukou zletilých uchazečů) na adresu
jejich trvalého bydliště.
1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledky řízení u každého uchazeče
Registrační číslo přidělené uchazeči
619001
620009
620003
620012
620010
620011
620004

Průměrný prospěch
1,82
1,91
2,20
2,23
2,25
2,27
2,31

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Výrok
přijat
přijat
přijat
přijat
přijat
přijat
přijat

620008
620005
620006
620002
620007

2,33
2,38
2,65
2,68
2,80

8.
9.
10.
11.
12.

přijat
přijat
přijat
přijat
přijat

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
23. duben 2020, 12:00 hodin
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 5
pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud uchazeč v přihlášce uvedl obory, ve kterých se nekoná
jednotná přijímací zkouška. Pokud uchazeč uvedl na přihlášce alespoň jeden obor, ve kterém
koná jednotnou přijímací zkoušku, platí následující: zápisové lístky odevzdávají přijatí uchazeči poté, co
budou znát výsledky přijímacího řízení u obou oborů, které uvedli na přihlášce, nejpozději však do termínu
15 dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky v maturitních oborech.
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 (§ 60g odst. 6 zákona č. 561/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
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., ve znění pozdějších předpisů,
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, kdy byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový
lístek uplatněný v přijímacím řízení podle §62 nebo §88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na
který se nevztahuje §62 ani §88 (§60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Hostinné 23. dubna 2020

Mgr. Martin Vlášek
ředitel školy

