
Informace k výsledkům přijímacího řízení 2020 – 1. kolo - řádný termín 

 

Přijatí uchazeči 
 

• ti, kteří úspěšně splní přijímací zkoušky a mají zájem o vzdělávání na naší škole, 
odevzdají zápisový lístek do 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků, tedy  
do 23. 6. 2020, 
• zápisové lístky odevzdávejte v kanceláři školy (1. patro), úřední hodiny 7.00 – 15 30 
• odevzdáním zápisového lístku se stáváte od 1. září 2020 žákem školy 

Nepřijatí uchazeči 

Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání.  

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních 

důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.  

Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní 

zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost 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 rozhodnutí o nepřijetí ke 

vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli 

poštovní licence. 

Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, 

vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.  

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí 

z této školy vzít zpět a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění 

zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon stanovuje, že ustanovení 

školského zákona ohledně zápisového lístku se použijí obdobně s výjimkou lhůty pro první 

odevzdání zápisového lístku. Školský zákon pro případy odevzdání zápisového lístků na 

základě úspěšného odvolání stanovuje lhůtu 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí 

(§ 60g odstavec 6 a 7 školského zákona). Uchazeč tedy po oznámení nového rozhodnutí o 

přijetí má lhůtu na odevzdání zápisového lístku na tuto školu 10 pracovních dní od oznámení 

rozhodnutí. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


