INFORMACE O ČASOVÉM PRŮBĚHU
PŘIJETÍ/ NEPŘIJETÍ UCHAZEČE

PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A DOPORUČENÝ POSTUP PŘI

Dne 30. dubna 2019 v 16:00 h bude na úřední desce školy a na webových stránkách školy
zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů. Uchazeči budou zveřejněni pod
evidenčním číslem přihlášky (viz pozvánka Cermat).
Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
se mohou zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů seznámit s podklady
pro vydání rozhodnutí ve věci přijímacího řízení uchazeče ke vzdělávání ve Sportovním
gymnáziu Plzeň, Vejprnická 56 v sekretariátu školy dne 2. 5. 2019 v době 10:00-12:00 h.
Uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů bude vydáno rozhodnutí
o přijetí nebo nepřijetí dne 2. května 2019 v době 14:00-15:30 h v sekretariátu školy.

POSTUP ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI PŘIJETÍ/ NEPŘIJETÍ UCHAZEČE KE STUDIU:
a) žák byl přijat a má zájem o studium na Sportovním gymnáziu Plzeň
1.
Zákonný zástupce si vyzvedne 2. května 2019 v době 14:00-15:30 h rozhodnutí
o přijetí a dotazník k výběru 2. cizího jazyka (tento dotazník může obratem vyplnit a ponechat
ve škole).
2.
Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku
řediteli střední školy. Zákonný zástupce odevzdá co nejdříve (nejpozději do 10 pracovních
dnů, tj. do 16. května 2019) řádně vyplněný zápisový lístek (podepsaný žákem a zákonným
zástupcem) do sekretariátu školy.
3.
Zároveň odevzdá vyplněný dotazník k výběru 2. cizího jazyka (pokud tak již neučinil
při vyzvednutí rozhodnutí o přijetí).
b) žák byl přijat, ale rozhodl se studovat na jiné střední škole
1.
Zákonný zástupce si vyzvedne 2. května 2019 v době 14:00-15:30 h rozhodnutí
o přijetí.
2.
Zákonný zástupce oznámí neprodleně e-mailem na adresu posta@sgpilsen.cz nebo
písemně poštou na adresu školy, že žák ke studiu nenastoupí. Uvolní tím místo dalšímu
uchazeči o studium na Sportovním gymnáziu Plzeň.
c) žák úspěšně složil všechny zkoušky a nebyl přijat pro velký počet uchazečů
d) žák neúspěšně složil zkoušky a nebyl přijat pro nesplnění podmínek přijímacího
řízení
1.
Zákonný zástupce si vyzvedne 2. května 2019 v době 14:00-15:30 h rozhodnutí
o nepřijetí.
2.
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení
ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, a to podáním
učiněným u ředitele školy.
3.
Pokud chce podat odvolání ten, kdo si rozhodnutí nevyzvedl osobně, musí vyčkat na
doručení tohoto rozhodnutí poštou (úřední dopis s modrým pruhem) a předložit jej
k nahlédnutí při podání odvolání. Na odvolání, které bude podáno bez předchozího převzetí
rozhodnutí o nepřijetí, nebude brán zřetel a je neplatné.

