
   

Ředitelství školy 
Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o.  
Gorkého 867 
530 02 Pardubice 
 

 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy  
 
Vážený pane řediteli, 
 
na základě § 60, odst. 19, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 81, odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů se odvolávám proti Vašemu rozhodnutí o nepřijetí mého 
(mé) syna (dcery) ke vzdělávání na Anglickém gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší 
odborné škole, s.r.o., Gorkého 867, 530 02 Pardubice. 
Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí, jelikož můj (má) syn (dcera) splnil(a) kritéria 
přijímacího řízení a v případě uvolnění kapacity oboru má zájem o studium v něm. 
 
Kód a název oboru vzdělání: Ekonomické lyceum 78-42-M/02, ŠVP Gymnaziální lyceum 
 
Jméno a příjmení uchazeče: ________________________________________________ 
 
Datum a místo narození uchazeče: ___________________________________________ 
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce: _______________________________________ 
 
Trvalé bydliště: __________________________________________________________ 
 
Doručovací adresa: _______________________________________________________ 
(pokud se neshoduje s adresou trvalého bydliště) 

 
Telefon: ______________________                 E-mail: ____________________________ 
 
Datová schránka:___________________________ 
 
 
Přílohy žádosti:_________________________________________________________________________ 

 
 
Datum doručení rozhodnutí: __________________________ 
 
Datum podání odvolání:______________________________  
 
 
 
V Pardubicích dne _____________________  

    
 

                                                                                                                      ______________________ 
Podpis zákonného zástupce 



   

Ředitelství školy 
Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o.  
Gorkého 867 
530 02 Pardubice 
 

 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy  
 
Vážený pane řediteli, 
 
na základě § 60, odst. 19, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 81, odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů se odvolávám proti Vašemu rozhodnutí o nepřijetí mého 
(mé) syna (dcery) ke vzdělávání na Anglickém gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší 
odborné škole, s.r.o., Gorkého 867, 530 02 Pardubice. 
Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí, jelikož můj (má) syn (dcera) splnil(a) kritéria 
přijímacího řízení a v případě uvolnění kapacity oboru má zájem o studium v něm. 
 
Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium, ŠVP Gymnázium – živé jazyky 
 
Jméno a příjmení uchazeče: ________________________________________________ 
 
Datum a místo narození uchazeče: ___________________________________________ 
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce: _______________________________________ 
 
Trvalé bydliště: __________________________________________________________ 
 
Doručovací adresa: _______________________________________________________ 
(pokud se neshoduje s adresou trvalého bydliště) 

 
Telefon: ______________________                 E-mail: ____________________________ 
 
Datová schránka:___________________________ 
 
 
Přílohy žádosti:_________________________________________________________________________ 

 
 
Datum doručení rozhodnutí: __________________________ 
 
Datum podání odvolání:______________________________  
 
 
 
V Pardubicích dne _____________________  

    
 

                                                                                                                      ______________________ 
Podpis zákonného zástupce 


