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Věc: Pozvánka k přijímacím zkouškám do prvního ročníku čtyřletého gymnázia 

  

Ředitelství Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace Vám sděluje, že Vaše dcera 

 

…………………….. 

 

je v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), a dále v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 

o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, zvána k přijímacím zkouškám do prvního 

ročníku čtyřletého gymnázia oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání.  

První termín přijímací zkoušky pro první kolo přijímacího řízení 

úterý 22. dubna 2014 v 8.15 hodin 

Místo konání 

Matiční gymnázium, Ostrava, Dr. Šmerala 25 

Číslo učebny a další organizační pokyny budou v den konání zkoušky vyvěšeny na vývěsce v budově školy. 

 

Přijímací zkoušky budou organizovány podle pokynů společnosti MATT a HURRY (usnesení č. 

24/1729 rady Moravskoslezského kraje). Žáci si přinesou povolené pomůcky – pero, tužku, měkkou gumu, 

pravítko, trojúhelník, kružítko a úhloměr. Žáci mohou používat kalkulačku bez řešení rovnic. 

Pro zajištění anonymity zkoušky obdrží uchazeč o studium číselný kód, který podle pokynů zadavatele 

testu uvede do záznamového archu. Pod stejným kódem budou nejpozději 25. dubna 2014 do 14:00 hodin 

v budově školy a na webových stránkách školy (www.mgo.cz) zveřejněny výsledky přijímacích zkoušek 

každého uchazeče o studium. Informace o výsledcích přijímacích zkoušek nebudou poskytovány telefonicky. 

Podáním přihlášky ke studiu Vaší dcery byl založen spis se spisovou značkou GMAT/401/2014/4. 

 

Poučení: V souladu s § 36 a § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je Vám jako zákonnému zástupci 

zastupujícímu účastníka přijímacího řízení před vydáním rozhodnutí dána možnost nahlédnout do spisu a 

vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, a to dne 24. dubna 2014 od 8.00 hodin do 13.00 hodin na sekretariátu 

školy. 

 

Upozornění:   

1. Náhradní termín pro vykonání přijímacích zkoušek je stanoven na 13. 5. 2014. V případě neúčasti 

uchazeče o přijetí u řádného termínu přijímací zkoušky postupujte v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 

Sb., školský zákon. 

2. Seznam kódových čísel žáků přijatých ke studiu bude v souladu s § 60 odst. 16 zákona č. 561/2004 Sb., 

školský zákon, zveřejněn na webových stránkách školy a na vývěsce v budově školy. Přijatý žák 

nebude o přijetí informován písemnou formou. 

3. Přijatý žák je povinen v souladu s § 60a, odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, nejpozději do 

10 dnů odevzdáním zápisového lístku potvrdit svůj úmysl vzdělávat se na Matičním gymnáziu. 

4. V případě nepřijetí obdrží uchazeč rozhodnutí v písemné formě.  

 

 
 

 ……………………… 

 Mgr. Ladislav Vasevič 

 ředitel školy               

  

http://www.mgo.cz/

