
Informace o odvolacím řízení

1) Odvolání po 1. kole přijímacích zkoušek

 Důležité upozornění : 
      - odvolat se může jen ten, kdo již převzal písemné rozhodnutí o nepřijetí !!!
      - zveřejnění na webových stránkách školy ještě není právoplatným rozhodnutím o 
        přijetí či nepřijetí uchazeče
      - odvolání probíhá dle Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád  - Hlava VIII : Odvolací 
        řízení

Odvolací řízení :

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč, popř. jeho zákonný
zástupce,  podat  odvolání  ve  lhůtě  3  pracovních  dnů od  doručení  rozhodnutí
prostřednictvím     ředitele   střední  školy k Odboru  školství,  mládeže  a  tělovýchovy
Krajského  úřadu  Jihomoravského  kraje.  Ředitel  školy  zašle  odboru  školství  spolu
s odvoláním i kritéria, podle kterých postupoval při přijímacím řízení.

Odvolání by mělo obsahovat :
- označení správního orgánu, jemuž je určeno
- jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození
- název školy, kód a název oboru, formu vzdělávání
- důvod nepřijetí uvedený ředitelem střední školy
- důvody odvolání ( v jakém rozsahu je odvolání napadeno, v čem je spatřován

rozpor  s právními  předpisy  nebo  nesprávnost  rozhodnutí  nebo  řízení,  jež  mu
předcházelo )

- jméno a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce žáka nezletilého uchazeče
- datum a podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče

 Jak se odvolat ?
- vzor pro formulaci odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí najdete zde

 Kam odvolání poslat ?
- odvolání posílejte na adresu střední školy, kam nebyl žák přijat, nenechte se zmást  
  adresou odboru školství v hlavičce odvolacího dopisu – střední školy musí všechna 
  odvolání hromadně odeslat na krajský úřad, který o nich rozhodne !!!

2) Informace o 2. kole přijímacího řízení
- přehled volných míst pro 2. kolo přijímacích zkoušek ( osobně nebo telefonem zjistíte na školách, o

které máte zájem)
- počet přihlášek pro 2. kolo přijímacích zkoušek ( není určen – uchazeč si může ve 2. kole podat 

přihlášky na více škol)
- termín odevzdání přihlášky pro 2. kolo ( určí ředitelství konkrétní střední školy – je potřeba si jej 

zjistit na příslušné střední škole osobně nebo telefonem )
- doručení přihlášky pro 2. kolo na střední školu ( zajišťují sami rodiče žáka – škola pouze potvrdí 

vyplněnou přihlášku, s ní je potřeba dodat i ověřenou kopii výstupního hodnocení žáka )


