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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2022 

 
 
Poučení:  
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce 
nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho 
přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí – 
do 13.5. 2022. 
 
Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k 
přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce 
nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole 
podle § 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem 
lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve 
střední škole.  
 
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce 
uplatnit zápisový lístek na škole, kdy byl přijat na základě odvolání. 
 
Zveřejněním seznamu se ve smyslu § 183 odst. 2 školského zákona se považují rozhodnutí, 
kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.  
 
Zveřejněno dne 29. 4. 2022 
 
 

 
Ing.arch.Pavlína Pospíšilová 
Ředitelka školy 
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Oznámení:  
Na základě vyhodnocení výsledků přijímacího řízení ke vzdělávání v osmiletém gymnáziu, 
jehož činnost vykonává Gymnázium J. Seiferta o. p.s., se sídlem Vysočanské náměstí 500, 
190 00 Praha 9, bylo v souladu s podmínkami přijímacího řízení rozhodnuto o přijetí níže 
uvedených uchazečů ke vzdělávání na osmiletém gymnáziu.  

 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA 

Uchazeči přijatí do prvního ročníku osmiletého oboru vzdělávání 79-41-K/81. 
 
 
 

pořadí 
Evidenční 

číslo 
přihlášky 

Rozhodnutí 

1 22149 přijat(a) 

2 22040 přijat(a) 

3 22060 přijat(a) 

4 22005 přijat(a) 

5 22102 přijat(a) 

6 22097 přijat(a) 

7 22075 přijat(a) 

8 22125 přijat(a) 

9 22046 přijat(a) 

10 22015 přijat(a) 

11 22062 přijat(a) 

12 22127 přijat(a) 

13 22112 přijat(a) 

14 22031 přijat(a) 

15 22105 přijat(a) 

16 22108 přijat(a) 

17 22144 přijat(a) 

18 22134 přijat(a) 

19 22010 přijat(a) 

20 22094 přijat(a) 

21 22141 přijat(a) 

22 22071 přijat(a) 

23 22047 přijat(a) 

24 22016 přijat(a) 

25 22042 přijat(a) 

26 22113 přijat(a) 

27 22133 přijat(a) 

28 22048 přijat(a) 

29 22006 přijat(a) 

30 22041 přijat(a) 

31 22049 přijat(a) 

32 22065 přijat(a) 

33 22103 přijat(a) 

34 22033 přijat(a) 
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35 22110 přijat(a) 

36 22098 přijat(a) 

37 22137 přijat(a) 

38 22088 přijat(a) 

39 22019 přijat(a) 

40 22035 přijat(a) 

41 22018 přijat(a) 

42 22080 přijat(a) 

43/44 22104 přijat(a) 

43/44 22119 přijat(a) 

45 

  

rezerva pro 
účastníka z 
náhradního 
termínu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


