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SDĚLENÍ UCHAZEČŮM O STUDIUM NA GYMNÁZIU V. BENEŠE TŘEBÍZSKÉHO VE SLANÉM
A JEJICH ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM

Vážení uchazeči, vážení rodiče,
přijímací řízení se řídí zákonem č.500/2004 Sb. – Správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č.671/2004 Sb., kterou
se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve
znění pozdějších předpisů. Věnujte proto pozornost tomuto sdělení.
1. ÚKONY ÚČASTNÍKŮ A NAHLÍŽENÍ DO SPISU
§ 36 zákona č. 500/2004 Sb. upravuje úkony účastníků. Odstavec 3 tohoto paragrafu říká:

„Nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. To se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti
v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům vzdal.“
§ 38 zákona 500/2004 Sb. upravuje způsob a podmínky nahlížení do spisu. Mimo jiné se v tomto
paragrafu praví, že:

„(1) Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je
rozhodnutí ve věci již v právní moci.“
Pořadí přijatých uchazečů bude vyvěšeno na webových stránkách školy nejpozději ve středu
24. dubna 2013. Ve stejnou dobu bude výsledková listina vyvěšena na dveřích školy. Aby
bylo umožněno vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí před jeho vydáním těm účastníkům
řízení, kterým nebude v plném rozsahu vyhověno, tedy nepřijatým uchazečům, stanovuji
pro účastníky řízení tento termín, kdy mohou do spisu nahlédnout :
čtvrtek 25. dubna mezi 7.30 a 14.00 hod. v kanceláři v prvním patře budovy gymnázia.

Rozhodnutí o nepřijetí bude vydáváno s datem 26. dubna 2012. Rozhodnutí o nepřijetí si
zákonní zástupci uchazečů mohou vyzvednout osobně v pátek 26. dubna v době od 7,30 do
14,00 hod. Nevydaná rozhodnutí budou 26. dubna v odpoledních hodinách odeslána
zákonným zástupcům uchazečů poštou.
2. ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
Odvolací řízení upravují §§ 81 – 93 zákona č. 500/2004 Sb., odvolání proti rozhodnutí je
podání ve smyslu správního řádu, které proto musí mít náležitosti uvedené v § 37 tohoto
zákona.
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 ředitele Gymnázia V. Beneše Třebízského ve Slaném. Nelze ho tedy zaslat na

Krajský úřad přímo. Dle § 60 odst. (19) zákona č.561/2004 Sb., (školský zákon), lze odvolání
podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Odvolání (proti rozhodnutí ředitele gymnázia) má podle § 37 odst. 2 a § 82 odst. 2
předepsány mimo jiné tyto náležitosti:
Adresát (správní orgán, který napadané rozhodnutí vydal) RNDr. Milan Dundr, CSc., ředitel Gymnázia
Václava Beneše Třebízského, Smetanovo nám.
1310, 274 01 Slaný
Identifikace odvolatele

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

Proti kterému rozhodnutí odvolání směřuje

Je nutné přesně identifikovat rozhodnutí, proti
kterému odvolání směřuje; není možné se
odvolat pouze proti odůvodnění rozhodnutí

V jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno

Pokud rozsah není uveden, platí, že je napadáno
rozhodnutí celé a odvolatel se domáhá jeho
zrušení.

Co se navrhuje

Např.: Zrušit rozhodnutí o nepřijetí

Označení správního orgánu, jemuž je odvolání určeno

Krajský úřad Středočeského kraje,

Podpis odvolatele

Podpis odvolatele
uchazeče

-

zákonného

zástupce

3. INFORMACE PRO UCHAZEČE, KTEŘÍ BUDOU KE STUDIU PŘIJATI
V souladu s § 60a školského zákona je pro potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem
Gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném nutné odevzdat řediteli školy zápisový
lístek a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů,
tedy od 26.4.2013. Nedojde-li v této lhůtě k odevzdání zápisového lístku, vzdává se tímto
uchazeč práva být přijat za žáka školy a na jeho místo bude přijat jiný uchazeč.

RNDr. Milan Dundr, CSc.
ředitel školy

