
Komentář k dalšímu postupu v přijímacím řízení 

na Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové 

 

Milí uchazeči, vážení rodiče! 

Rádi bychom Vám zprostředkovali doporučení, jak postupovat v procesu přijímacího řízení po 

vykonání (přijímacích) zkoušek. 

Počítejte, prosím, s tím, že vzhledem k centrální organizaci přijímacích zkoušek činí doba od 

vykonání zkoušek k vyhlášení výsledků přijímacího řízení minimálně 14 dní. Ještě déle bude trvat 

proces přijímacího řízení (v některých případech i během května). Obrňte se, prosím, trpělivostí. 

Budeme se snažit postupovat rychle, ale nastavené procesy v přijímacím řízení musíme 

respektovat. 

Vzhledem k možnosti podat si přihlášku na dvě školy není v den vyhlášení výsledků přijímacího řízení 

jasné, který uchazeč na jakou školu nastoupí. Není tedy důvod k panice, když neobjevíte své jméno 

na místě, které v dané chvíli jednoznačně zaručuje přijetí. Stejní uchazeči mohou uspět v přijímacích 

zkouškách na obou školách a budou si z nich muset jednu vybrat. Dříve či později dojde k uvolnění 

míst na některé škole, kam jste podali přihlášku. Tak i Vy, kteří jste zatím „pod čarou“, můžete být 

ke studiu přijati. Mějte trpělivost. Prostudujte si možné varianty scénáře dalšího vývoje v přijímacím 

řízení: 

Jak postupovat po vykonání přijímacích zkoušek? 

Pokud CERMAT zpřístupní výsledky uchazečů ve čtvrtek 28. 4. 2022, tak my uděláme maximum pro to, 

abychom vám ještě tento den zpřístupnili celkové pořadí uchazečů v rámci přijímacího řízení (pod 

identifikačními čísly) na školních webových stránkách a na budově školy. Před vydáním rozhodnutí o nepřijetí, 

v pátek 29. 4. 2022 od 8.00 do 10.00 hod., mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do podkladů, na základě 

kterých vydáme rozhodnutí v souladu s § 36 správního řádu. Následně, v pátek od 10.00 do 18.00 hod. 

a v sobotu 30. 4. 2022 od 10.00 do 18.00 hod., budeme vydávat rozhodnutí v souladu s § 36 správního řádu. 

Váš další postup bude záviset na dvou okolnostech. Záleží na tom, zda jste v pořadí mezi prvními 150 uchazeči 

a jestli na naši školu hodláte skutečně nastoupit i v případě, že jste se na jiné škole umístili na místě, které Vám 

rovněž zaručí přijetí. Jinými slovy, zda je pro Vás studium na Gymnáziu J. K. Tyla prioritou. 

Proberme jednotlivé možnosti: 

1. Na výsledkové listině (na webu www.gjkt.cz, nebo na vývěsce školy) jste svoje číslo, pod nímž 

vykonáváte přijímací zkoušky, objevili v seznamu na místě, které Vám zaručuje přijetí, a chcete k nám 

skutečně nastoupit. 

Gratulujeme, máte to nejjednodušší. V pátek 29. 4. od 10.00 do 18.00 hod. nebo v sobotu 30. 4. 2022 od 10.00 

do 18.00 hod. můžete s rodiči (nebo jen rodiče) v kanceláři gymnázia odevzdat (rodiči i Vámi podepsaný) 

zápisový lístek. Tím jste na naši školu přijati. Zároveň od nás rodiče obdrží písemnou podobu rozhodnutí 

o přijetí. Je velmi důležité, abyste nám dodali vyplněný a podepsaný zápisový lístek co nejdříve, aby Vaši 

kolegové, kteří skončili „pod čarou“, nebyli příliš dlouho v nejistotě. 

2. Na „výsledkové listině“ jste svoje číslo objevili v pořadí do 150. místa, ale vzhledem k tomu, že budete 

přijat(a) na jinou školu, kam jste se také hlásil(a), a ta je Vaší prioritou, na Gymnázium J. K. Tyla 

nenastoupíte.  

I Vám mohou ostatní závidět, máte také po starostech. 



Na místo, které je zatím vyhrazeno pro Vás, čekají v pořadí další uchazeči. Ověřte si na zvolené škole, že skutečně 

budete přijat(a), a dodejte jim vyplněný zápisový lístek. Dále Vás laskavě žádáme, aby nám Vaši rodiče co 

nejdříve (nejlépe již v pátek 29. 4.) v kanceláři Gymnázia J. K. Tyla písemně potvrdili, že na naši školu 

nenastoupíte. Uvolníte tak místo těm, kteří neměli takové štěstí, skončili „pod čarou“, ale mají o studium na naší 

škole zájem. 

3. Na „výsledkové listině“ Gymnázia J. K. Tyla se Vaše číslo objevilo na 151. až cca 220. místě a máte 

zájem zde studovat. Na jiné škole jste se ve výsledném pořadí umístil(a) na pozici, která Vám zaručuje 

přijetí. 

Také gratulujeme! Sice Vám to v dané chvíli na naší škole nevyšlo, ale je téměř jisté, že někteří úspěšní uchazeči 

na naši školu nenastoupí, a na Vás se tak může dostat. Na odevzdání zápisového lístku na školu, kam vás přijali, 

máte 10 dní čas. Oznamte škole, na kterou jste se dostali, že čekáte, zda Vám to nevyjde u nás. Zápisový lístek 

můžete druhé škole předat až těsně před vypršením desetidenní lhůty a v případě, že na Vás na našem gymnáziu 

zbude místo, můžete zápisový lístek přemístit k nám. Ten můžete z druhé školy vyzvednout na základě našeho 

nového rozhodnutí (tentokrát o přijetí) a předat k nám kdykoliv. Na tento úkon se žádná lhůta nevztahuje. 

Dohodněte se s rodiči, aby podali odvolání proti nepřijetí. Tuto žádost je možné podat nejpozději do 

tří pracovních dnů ode dne převzetí rozhodnutí o nepřijetí. Pokud si s rodiči (nebo jen rodiče) rozhodnutí 

o nepřijetí vyzvednete osobně v pátek 29. 4. 2022 od 10.00 do 18.00 hod. nebo v sobotu 30. 4. 2022 od 10.00 

do 18.00 hod., můžete odvolání v písemné podobě podat hned na místě. V kanceláři Vám poradíme, jak na 

to. Tímto odvoláním si zajistíte, abychom Vás případně přijali na místa, která se uvolní v pořadí přijatých 

vzhledem k tomu, že někteří z nich na naši školu nenastoupí. I při přijímání na základě odvolání budeme 

postupovat podle Vašeho umístění na „výsledkové listině“ přijímacího řízení. V případě, že nejste hluboko „pod 

čarou“, může přijetí na naši školu nakonec vyjít . Těm z Vás, kteří si rozhodnutí v uvedené dny nevyzvednou, 

bude odesláno v pondělí 2. 5. 2022. 

4. Na „výsledkové listině“ se Vaše číslo objevilo na cca 220. místě nebo dále. Na jiné škole jste se 

ve výsledném pořadí umístil(a) na pozici, která Vám zaručuje přijetí, a chcete také na tuto školu 

nastoupit. 

Také Vám patří uznání za dosažené výsledky. I Vy máte po starostech. 

Pokud opravdu chcete nastoupit na druhou školu, tak nemá smysl podávat odvolání na naši školu. Prosíme, 

nedělejte to! Velmi bychom ocenili, pokud byste si vyzvedli písemné rozhodnutí o nepřijetí v pátek 29. 4. 2022 

od 10.00 do 18.00 hod. nebo v sobotu 30. 4. 2022 od 10.00 do 18.00 hod. a podepsali prohlášení, že nebudete 

podávat odvolání proti nepřijetí na naši školu. Těm z Vás, kteří si rozhodnutí v uvedené dny nevyzvednou, 

bude odesláno v pondělí 2. 5. 2022. I v tomto případě Vás prosím o zaslání prohlášení, že nebudete podávat 

odvolání proti nepřijetí na naši školu. Nejlépe písemně (můžete se dostavit i do školy a podepsat připravený 

formulář), případně e-mailem na adresu kancelar@gjkt.cz. Velmi to pomůže nám i uchazečům, kteří čekají 

na přijetí. Děkujeme předem. 

5. Na naší „výsledkové listině“ se Vaše číslo objevilo až na chvostu a ani na jiných středních školách to 

podle pořadí v žebříčku zatím nevypadá nadějně. Nemáte jisté přijetí na žádnou střední školu. 

Není třeba panikařit. Vzhledem ke značnému „fiktivnímu převisu“ uchazečů na školách se nakonec někde 

pro Vás místo zcela jistě uvolní. 

Je nutné podat odvolání proti nepřijetí na školu, kde Vám zkoušky dopadly nejlépe, nebo se poohlédnout 

po školách, které vypisují druhé kolo přijímacího řízení. Nezapomeňte však, že odvolání je možno podat až poté, 

co dostanete poštou nebo si osobně vyzvednete rozhodnutí o nepřijetí. Pokud si rozhodnutí o nepřijetí Vaši rodiče 

vyzvednou osobně v pátek 29. 4. 2022 od 10.00 do 18.00 hod. nebo v sobotu 30. 4. 2022 od 10.00 do 

18.00 hod., ušetříte si čas pro hledání jiné možnosti studia. 

 

V Hradci Králové dne 2. 3. 2022 

 

Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D. 

ředitel gymnázia 

mailto:kancelar@gjkt.cz

