
Odvolání proti nepřijetí na SŠ 

 

1. Pokud jste byli přijati na jednu ze střední školy 

Abyste jste se zbytečně nestresovali, doporučuji vám, abyste odevzdali 

vyplněný zápisový lístek do střední školy, kam jste byli přijati. 
  

Kromě toho podejte odvolání proti nepřijetí ke studiu. Před vámi je jistě 

řada žáků, kteří na uvedenou školu nepošlou zápisový lístek a z přijímacího 

řízení budou vyřazeni. Každý, kdo pošle odvolání, se bude postupně posouvat na 

tato uvolněná místa. Tento proces pokračuje tak dlouho, dokud jej ředitel střední 

školy neukončí. Když se žák posune na místo, kde je přijat ke studiu, dostanou 

rodiče rozhodnutí o přijetí ke studiu. I zde platí pravidlo, že rodiče musí dodat 

zápisový lístek do deseti dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu do 

střední školy.  
  

Rodiče musí na první střední škole vyzvednout zpět již odevzdaný zápisový 

lístek a přenést jej do druhé střední školy. A to během těch výše uvedených 

deseti pracovních dnů. 
  

Zápisový lístek se smí přenést pouze jednou! 
  

  
  

2.Pokud nebudete přijati ani na jednu SŠ  
  

Rodiče podají odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Na jednu 

nebo obě školy. To je na nich.  
  

I zde platí stejné pravidlo jako v předchozím případě ad1).  
  

 

Jestliže přijde další rozhodnutí o přijetí ke studiu na zajímavější školu až po 

odevzdání zápisového lístku do méně zajímavé střední školy, mohou rodiče 

přenést zápisový lístek. 
  

Rodiče musí na první střední škole vyzvednout zpět již odevzdaný zápisový 

lístek a přenést jej do druhé střední školy. A to během těch výše uvedených 

deseti pracovních dnů. 
  

Zápisový lístek se smí přenést pouze jednou! 
  

Vzor odvolání:  

  



Zákonný zástupce žáka: 

Jméno a příjmení zák. zást.:……………………………………………………………… 

Bydliště zák. zást.: …………………………………………………………………………. 

 

Střední škola 

Uveďte přesný název střední školy a její adresu 

 

V …………………………………………….. dne…………………………. 

  

Odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání 

Odvolávám se proti rozhodnutí ředitele(ky)……….jméno a adresa SŠ………………………,  ze  

dne ……………. č.j. …………………..o nepřijetí ke vzdělávání mého  

syna/dcery………………………………………………………………………………………, 

narozeného/narozené dne…………………bytem……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

  

Syn/dcera podal/a přihlášku ke vzdělávání v oboru (uveďte název oboru na SŠ) ale nebyl/a 

přijat/a pro velký počet uchazečů, kteří dosáhli v přijímacích zkouškách lepších výsledků.  

Svoje odvolání odůvodňuji následovně: 

Syn/dcera má dlouhodobý zájem o tento obor. V přijímacím řízení splnil/a všechna 

kritéria,ale skončil/a na …….. místě.  Ke vzdělávání má být podle kritérií zveřejněných 

školou přijato………. uchazečů. Vzhledem k tomu, že někteří úspěšní uchazeči svůj úmysl 

vzdělávat se v tomto oboru nepotvrdí zápisovým lístkem, domnívám se, že je možné původní 

rozhodnutí zrušit a syna/dceru ke vzdělávání přijmout. 

  

S pozdravem  

………podpis zák.zástupce……………………. 


