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ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ 

 
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je prostředkem, kterým může neúspěšný uchazeč zvrátit 

negativní rozhodnutí o přijetí. 

Odvolání je třeba podat písemně řediteli střední školy, a to ve lhůtě 3 pracovních dní od doručení 

rozhodnutí. Lhůta tří pracovních dní je dodržena i tehdy, pokud je v poslední den lhůty, odvolání 

podáno na poštu. V případě, že budete odvolání posílat poštou, doporučujeme ho poslat 

doporučeně, nejlépe i s dodejkou. 

 

Dodržení této lhůty stanovené pro podání odvolání je naprosto nezbytné, protože opožděně 

podané odvolání by musel ředitel školy zamítnout. 

 

Ředitel školy může o odvolání rozhodnout sám v tzv. autoremeduře, to znamená, že odvolání v 

plném rozsahu vyhoví (zruší rozhodnutí o nepřijetí a rozhodne o přijetí uchazeče). Pokud však 

ředitel odvolání nevyhoví, musí ho předat do 30 dnů k rozhodnutí nadřízenému orgánu – 

krajskému úřadu. 

 

Na odvolání není formulář, podává se volnou formou, nutné je uvést důležité údaje (jméno žáka, 

název školy, název oboru, podpisy zákonného zástupce a žáka) a důvody proč se odvolání podává. 

VZOR 
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TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní, s.r.o. 

k rukám ředitelky školy 

T.G.Masaryka 559/1 

360 01 Karlovy Vary 

__________________________________________ 

  

V________________ dne ____________ 

  

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ 

 

Vážená paní ředitelko,  

 

pod č.j. …………………..……jsme obdrželi rozhodnutí o nepřijetí našeho syna/dcery 

 

jméno   …………………………………………………….,,,, 

 

narozen(a) ………………………….………………………..  

 

bytem  ………………………………………………...………………………………………………. 

 

na Vaši školu, obor vzdělání Bezpečnostně právní činnost ( kód 68-42-M//01)  

 

Proti tomuto rozhodnutí se odvoláváme z těchto důvodů:  

 

Syn / dcera vykonal(a) a přijímací zkoušku, po dobu školní docházky měl např. výborný prospěch, 

trvalý zájem o ... , prospěch v průměru, zájmovou činnost zaměřená na daný obor, o zvolený 

studijní obor má trvalý zájem, aktivně pracoval v zájmovém kroužku se zařazením atd. 

 

nebo 

 
V konečném bodovém hodnocení se náš syn/dcera, na základě svých studijních výsledků ze základní 

školy, umístil(a) až za tímto pořadím  a nebyl(a) proto přijat(a) z kapacitních důvodů. Je zřejmě 

reálným předpokladem, že mnozí ze současně přijatých uchazečů využijí možnost nepotvrdit 

zápisovým lístkem svůj záměr studovat na Vaší škole či zažádají dodatečně o vrácení zápisového 

lístku.  Tím se uvolní místa pro přijetí těch žáků, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli 

přijati z kapacitních důvodů.  
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Žádáme znovu o zvážení možnosti přijetí. 

 

Děkujeme za vyřízení 

 

 

 

Jméno a příjmení zákonných zástupců, 

adresa bydliště uvedená na přihlášce 

 

 

 

podpisy zákonných zástupců 
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