
Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace 

SADY PIONÝRŮ 600 / 6, LOVOSICE 410 02 

 

Jméno a příjmení:   ………………………………………………… 

Narozen (-a):     ………………………………………………… 

Adresa bydliště:   ………………………………………………… 

jehož zákonným zástupcem je:  ………………………………………………… 

 
 

 
Výzva uchazeči a jeho zákonnému zástupci,  

možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí 
 

Jako účastníkovi řízení (případně zákonnému zástupci nezletilého účastníka řízení) ve 

věci přijetí ke vzdělávání ve střední škole, jejíž činnost vykonává Gymnázium, Lovosice, Sady 

pionýrů 600, příspěvková organizace, vedeného pod číslem jednacím, Vám sdělujeme, že v 

souladu s ustanovením § 36, odst. 3 zákona č. 500 / 2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 

  

Této možnosti můžete využít ode dne doručení této výzvy v budově Gymnázia, 

Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace, na adrese: Sady pionýrů 600 / 4, 410 

02 Lovosice, kancelář školy (1. patro), kde bude připraven spis k případnému nahlédnutí. 

Přesný termín Vaší případné návštěvy si prosím rezervujte vždy předem, a to v pracovní dny 

v kanceláři školy na telefonním čísle: 416  532 574 (8 – 15 hodin).  

 
Za účelem seznámení se s podklady rozhodnutí máte v souladu s § 38, odst. 1 a odst. 

4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, právo nahlížet do spisu, 

činit si z něj výpisy a právo na to, aby Vám správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. 

 
 

V Lovosicích, dne 30. ledna 2020 

 

Mgr. Marek Bušek 
ředitel školy 

 

 

 

Upozornění: Účastník řízení nebo jeho zákonný zástupce je povinen předložit na výzvu 
oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (v souladu s § 36 odst. 5 zákona č. 500 / 2004 Sb., 
správní řád). 
 
 



POZOR! V tištěné podobě pozvánky nerozesíláme. Potvrďte nám prosím obratem bez zbytečného 

odkladu přijetí zprávy stručně mailem na gymlovo@gymlovo.cz, děkujeme. Jako účastníkovi řízení 

(zákonnému zástupci) ve věci přijetí ke vzdělávání ve střední škole, jejíž činnost vykonává Gymnázium, 

Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace, vedeného pod číslem jednacím, Vám sdělujeme, 

že v souladu s ustanovením § 36, odst. 3 zákona č. 500 / 2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této možnosti můžete využít ode dne 

doručení této výzvy v budově Gymnázia, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace, na 

adrese: Sady pionýrů 600 / 4, 410 02 Lovosice, kde bude připraven spis k nahlédnutí. Přesný termín 

Vaší případné návštěvy si prosím rezervujte vždy předem. Za účelem seznámení se s podklady 

rozhodnutí máte v souladu s § 38, odst. 1 a odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, právo nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy a právo na to, aby Vám správní orgán 

pořídil kopie spisu nebo jeho části. Účastník řízení nebo jeho zákonný zástupce je povinen předložit na 

výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (v souladu s § 36 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád). 


