
ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ ŘEDITELE STŘEDNÍ ŠKOLY O NEPŘIJETÍ  

KE VZDĚLÁVÁNÍ 
� Odvolání zašlu na adresu střední školy, kde jsem vykonával přijímací řízení.  

(ADRESA NA OBÁLCE) 

� Odvolání je třeba podat písemně, a to ve lhůtě tří pracovních dní od doručení rozhodnutí o 

nepřijetí. Odvolání se podává vždy prostřednictvím ředitele dané střední školy k odvolacímu 

orgánu, kterým je Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje. Odvolání je 

tedy vždy nutné adresovat řediteli střední školy, ve které uchazeč absolvoval přijímací řízení, 

nepodává se přímo odvolacímu orgánu. Dodržení této 3-denní lhůty je považováno i za 

předpokladu, když v poslední den lhůty je odvolání podáno na poštu. Pokud je odvolání posíláno 

poštou, je vhodné ho poslat doporučeně. 

Ředitel školy může o odvolání rozhodnout sám a odvolání v plném rozsahu vyhoví (zruší rozhodnutí 

o nepřijetí a rozhodne o přijetí uchazeče). Pokud však ředitel odvolání nevyhoví, musí jej předat 

k rozhodnutí nadřízenému orgánu – krajskému úřadu nejpozději do 30 dnů od podání odvolání. 

 

CO MUSÍ ODVOLÁNÍ OBSAHOVAT? 

- jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště uchazeče; 

- název školy, úplný název a kód oboru vzdělání, kterého se přijímací řízení týká; 

- důvody odvolání (podstatné skutečnosti, které by mohly mít vliv na posouzení rozhodnutí střední školy, tj. 

v čem se spatřuje rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí); 

- jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce uchazeče nebo zletilého uchazeče; 

- datum a podpis uchazeče a jeho zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče; 

- v případě, že se adresa trvalého bydliště neshoduje s adresou pro zaslání rozhodnutí, je nutno tuto 

skutečnost v odvolání uvést. 

 

JAKÉ MOHU UVÉST DŮVODY? 

• úspěšné vykonání přijímací zkoušky 

• výborný prospěch po dobu školní docházky na ZŠ 

• studijní předpoklady 

• trvalý zájem o daný obor 

• zájmová činnost, kroužky zaměřené na daný obor 

• úspěchy v soutěžích, olympiádách,… 

• možnost uplatnění v rodinné firmě 

• sociální situace rodiny (škola v místě bydliště,…) 

• zdravotní důvody (dlouhodobá nemoc – znevýhodnění v přípravě na přijímací zkoušky) 

• škola mně poskytne výbornou přípravu pro budoucí povolání 

 


