Komenského 60, 766 01 Valašské Klobouky, tel.: 577 320 572(3)

Aktualizace seznamu přijatých uchazečů (náhradní termín)
18. května 2022
Pořadí

15.

Evidenční číslo uchazeče z náhradního termínu

Výsledek řízení

7335

přijat

Tento seznam je platným rozhodnutím o přijetí ke vzdělávání ve smyslu § 60 odst. 16 zákona
č. 561/2004 Sb., školského zákona.
Podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., potvrdí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu
Valašské Klobouky odevzdáním zápisového lístku (ZL) ředitelce školy do 10 pracovních dnů od
zveřejnění tohoto seznamu, tj. nejpozději do 1. června 2022. Tímto dnem při neodevzdání ZL zaniká
právo přijatého uchazeče na vzdělávání na zdejší škole.
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na úřední desce
školy a na www.gymnazium-vk.cz považováno toto rozhodnutí o přijetí za doručené.
Prosíme přijaté uchazeče, kteří nehodlají nastoupit na naši školu, aby nám tuto informaci neprodleně
sdělili na adresu j.strnadova@gymnazium-vk.cz nebo telefonicky na číslo 577 320 572.
Výsledky hodnocení prvního přijatého uchazeče:
Výsledky ze ZŠ
30 b.
JPZ z ČJL
49 b.

JPZ z M

46 b.

CELKEM

125 b.

Výsledky hodnocení posledního přijatého uchazeče:
Výsledky ze ZŠ
22,7 b.
JPZ z ČJL
22 b.

JPZ z M

18 b.

CELKEM

62,7 b.

Ve Valašských Kloboukách 18. května 2022

RNDr. Eva Cepková
ředitelka školy

1

Výsledky 1. kola přijímacího řízení – definitivní
(řádný + náhradní termín)
18. května 2022
Pořadí Evidenční číslo uchazeče

Výsledek řízení

2

Pořadí Evidenční číslo uchazeče

Ve Valašských Kloboukách 18. května 2022

Výsledek řízení

RNDr. Eva Cepková
ředitelka školy
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Seznam uchazečů přijatých ke vzdělávání na Gymnáziu Valašské Klobouky
do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání od 1. 9. 2022
Pořadí Evidenční číslo uchazeče

Výsledek řízení

Pořadí Evidenční číslo uchazeče

Výsledek řízení
4

Tento seznam je platným rozhodnutím o přijetí ke vzdělávání ve smyslu § 60 odst. 16 zákona
č. 561/2004 Sb., školského zákona.
Podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., potvrdí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu
Valašské Klobouky odevzdáním zápisového lístku (ZL) ředitelce školy do 10 pracovních dnů od
zveřejnění tohoto seznamu, tj. nejpozději do 12. května 2022. Tímto dnem při neodevzdání ZL zaniká
právo přijatého uchazeče na vzdělávání na zdejší škole.
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na úřední desce
školy a na www.gymnazium-vk.cz považováno toto rozhodnutí o přijetí za doručené.
Prosíme přijaté uchazeče, kteří nehodlají nastoupit na naši školu, aby nám tuto informaci neprodleně
sdělili na adresu j.strnadova@gymnazium-vk.cz nebo telefonicky na číslo 577 320 572.
Výsledky hodnocení prvního přijatého uchazeče:
Výsledky ze ZŠ
30 b.
JPZ z ČJL
49 b.
Výsledky hodnocení posledního přijatého uchazeče:
Výsledky ze ZŠ
22,7 b.
JPZ z ČJL
22 b.
Ve Valašských Kloboukách 28. dubna 2022

JPZ z M

46 b.

CELKEM

125 b.

JPZ z M

18 b.

CELKEM

62,7 b.

RNDr. Eva Cepková
ředitelka školy

5

