
Co se může, z pohledu uchazeče, stát po zveřejnění 
výsledků přijímacího řízení? 

 

1. Dostal jsem se na školu, kam chci nastoupit.  

Od pondělí 2. května 2022 můžete v kanceláři ŠKOLY, NA KTEROU CHCETE JÍT odevzdávat 
tzv. zápisový lístek. Zápisový lístek musíte odevzdat do 10 dnů od vyhlášení výsledků 
přijímacího řízení. 

2. Dostal jsem se na obě školy školy.  

Protože na místo, které jste obsadili v přijímacím řízení, čekají nepřijatí uchazeči, dle pořadí, 
zašlete, co nejdříve e-mail na adresu ŠKOLY, NA KTEROU NENASTOUPÍTE s informací o tom, 
že tam nenastoupíte. Za tento vstřícný přístup Vám poděkujeme, a to nejen my, ale především 
uchazeči, kteří budou přijati na Vámi uvolněné místo. Zápisový lístek musíte odevzdat do 10 
dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení do kanceláře ŠKOLY, NA KTEROU CHCETE 
JÍT 

3. Dostal jsem se na druhou školu, kam se mi tolik nechce, preferuji první 
školu, ale tam jsem se nedostal a jsem takzvaně „pod čarou“.  

Podejte odvolání proti nepřijetí. Odvolání můžete podat až poté, co poštou dostanete 
rozhodnutí o nepřijetí (tzv. „obálka s modrým pruhem“), dříve odvolání není možné 
přijmout (nemáte „v ruce“ rozhodnutí o nepřijetí, takže se nemáte proti čemu odvolat). Pořadí 
(„rychlost“) podání odvolání nemá vliv na vydání nového rozhodnutí o přijetí. Doručte škole, na 
které jste přijati, zápisový lístek. V případě, že Vašemu odvolání první škola vyhoví a Vy stále 
budete mít zájem na první škole studovat, vyzvednete si zápisový lístek na škole, kde jste byli 
přijati a přinesete ho k nám (k tomu, abyste si mohli vyzvednout zápisový lístek na škole, kde jste 
byli přijati, je nutné předložit nové rozhodnutí o přijetí). Odvolání je nutné podat řediteli školy ve 
lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední 
škole. Počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení/vyzvednutí rozhodnutí o 
nepřijetí ke vzdělávání. Ředitel školy má možnost vydání nového rozhodnutí o přijetí za 
předpokladu, že existuje volné místo (= některý z přijatých uchazečů neodevzdal zápisový lístek) a 
zároveň uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z kapacitních 
důvodů. Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí bude řídit pořadím uchazečů dle 
výsledku přijímacího řízení. 

4. Na první školu jsem se nedostal, na druhou ano a také na ni chci 
studovat. 

Nepodávejte odvolání proti nepřijetí na první školu. Pokud pošlete e-mailové oznámení, že jste 
přijati na jinou školu, na které máte zájem studovat, a na kterou nastoupíte, usnadní to situaci 
při vyřizování dalších odvolání. Zápisový lístek musíte odevzdat do 10 dnů od vyhlášení 
výsledků přijímacího řízení do kanceláře ŠKOLY, NA KTEROU CHCETE JÍT 

5. Nedostal jsem se na žádnou školu.  

Na základě Vašeho uvážení podejte odvolání na obě školy. Opět platí, že odvolání je možné 
podat až poté, co si zákonní zástupci vyzvednou nebo poštou obdrží rozhodnutí o nepřijetí. 

Doporučení:    V TOMTO PŘÍPADĚ RODIČE VEZMOU DO RUKY TELEFON A ZJISTÍ     

                                 MOŽNOSTI NA JINÝCH ŠKOLÁCH PODOBNÉHO SMĚRU A OBORV     
                                 OKOLÍ BYDLIŠTĚ, ZDA MAJÍ PRO VÁS VOLNÉ MÍSTO. 

V případě, že budete požadovat vrácení (zpětvzetí) zápisového lístku na kterékoliv škole, 
můžete tak učinit pouze jednou, a to po předložení nového rozhodnutí o přijetí. 


