Informace pro nepřijaté
1. Uchazeči, jejichž registrační číslo není uvedeno na zveřejněném
seznamu (web, vývěska školy), nejsou přijati ke studiu na Doctrina –
Podještědském gymnáziu od 1. září 2019.
a. Všichni zájemci o studium v I. ročníku v přijímacím řízení splnili
kritéria stanovená ředitelkou školy, ale ve srovnání s dalšími
hodnocenými uchazeči nedosáhli výsledků potřebných k přijetí ke
vzdělávání, a to s ohledem na počet přijímaných žáků.
b. Zájemci o studium v primě, kteří se umístili na 25. – 39. místě,
v přijímacím řízení splnili kritéria stanovená ředitelkou školy, ale
ve srovnání s dalšími hodnocenými uchazeči nedosáhli výsledků
potřebných k přijetí ke vzdělávání, a to s ohledem na počet
přijímaných žáků.
c. Zájemci o studium v primě, kteří se umístili na 40. – 46. místě,
nevyhověli kritériím stanoveným ředitelkou školy pro přijímací
řízení, a proto nemohou býti přijati ke vzdělávání.
2. Zletilí uchazeči či zákonní zástupci nezletilých uchazečů mají dle § 36
odst. 3 správního řádu (500/2004 Sb.) možnost vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí před jeho vydáním v pondělí 29. dubna 2019 od 9.00 do
13.00 hodin.
3. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí ředitelky školy v písemné podobě.
Toto bude po uplynutí zákonné lhůty dvou pracovních dní odesláno 2. 5.
2019 odpoledne poštou, v týž den je možné si je vyzvednout osobně
v budově školy do 15.00.
4. Vzhledem k tomu, že někteří úspěšní uchazeči svůj úmysl vzdělávat se
v tomto oboru nepotvrdí zápisovým lístkem, je možné podle ustanovení
§60 odst. 19 školského zákona proti rozhodnutí podat odvolání ve
lhůtě tří pracovních dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se
podává k rukám ředitelky Doctrina - Podještědského gymnázia, jež
rozhodnutí vydalo, a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje,
odbor školství, mládeže a tělovýchovy.
5. Nezávazný vzor odvolání naleznete zde. Pokud bude odvolání vyřízeno
kladně, budete o této skutečnosti neprodleně informováni, nejpozději
20. května 2019. K témuž datu budou nevyřízená odvolání postoupena
KÚ Libereckého kraje.
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