
 

Odpovědi na nejčastější situace, které mohou nastat po přijímacích 

zkouškách 

 

Proč je zveřejněný počet přijatých žáků nižší, než počet míst zveřejněný v Rozhodnutí o 

vyhlášení přijímacích zkoušek? 

Počet přijatých uchazečů musí odpovídat potřebě ponechat volná místa pro uchazeče, kteří budou 

konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu. V tomto školním roce náhradní termín 

JPZ připadá na 10. a 11. května 2022. Výsledky z tohoto náhradního termínu budou zveřejněny 

20. května 2022.   

 

Jak zjistím výsledek žáka, kde získám registrační číslo? 

Registrační číslo (kód) žáka ve výsledkových listinách je pro každou školu jiné! Kód Vám byl 

zaslán společně s pozvánkou k přijímacím zkouškám. V případě, že tento kód již neznáte, prosím 

kontaktujte nás. 

 

Jak mi bude doručeno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu a současně podat odvolání 

proti nepřijetí nebo zápisový lístek? 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáka ke studiu si může vyzvednout zákonný zástupce žáka osobně 

na sekretariátu školy v pracovních dnech 2. – 13. 5. 2022 od 7:30 do 17:00 hodin (pondělí až 

čtvrtek) a od 7:30 do 13:00 hodin (pátek). V těchto dnech je současně možné odevzdat zápisový 

lístek či podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí a dotázat se na další postup. 

 

Byl jsem přijat a chci k vám nastoupit. 

Blahopřejeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za vaši důvěru. Pokud jste rozhodnutí, že 

budete studovat na našem gymnáziu, máte od zveřejnění rozhodnutí 10 pracovních dnů na to, abyste 

odevzdali zápisový lístek. V tomto školním roce termín pro odevzdání zápisového lístku uplyne 13. 

května 2022. Moc Vás však prosíme, abyste to udělali co nejdříve, abychom věděli, kolik míst nám 

zbývá pro ty, kteří skončili pod čarou. Zápisový lístek Vám měla vydat ZŠ (musí být opatřen 

razítkem školy). 

 

 

 

 



 

Byl jsem přijat, ale budu studovat na jiné střední škole. 

Gratulujeme a přejeme mnoho studijních úspěchů na vysněné škole. Současně prosíme, abyste 

nám přišli podepsat prohlášení, že k nám nenastoupíte (že jste zápisový lístek dali na jinou 

školu). Na Vaše místo totiž můžeme vzít někoho z nepřijatých, kteří čekají na nové rozhodnutí.  

 

Chtěl bych u vás studovat, ale skončil jsem „pod čarou“. 

Většina žáků využila svého práva podat přihlášku na dvě střední školy. Přibližně 1/3 přijatých žáků 

pak následně odevzdá zápisový lístek na druhou školu. Z tohoto důvodu doporučujeme podat 

odvolání proti nepřijetí, které si můžete stáhnout z našich webových stránek. Odvolání není třeba 

zdůvodňovat. Jakmile se uvolní místo, přijmeme dalšího uchazeče v pořadí. 

V rámci urychlení celého procesu je nejlepší, pokud si přijďte do školy převzít rozhodnutí o 

nepřijetí osobně – je to rychlejší než čekat, až přijde poštou. 

Pokud budete chtít podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, dostanete od nás úplně vše, 

jen do připraveného formuláře napíšete svá jména a podepíšete ho. Důležité je nezapomenout, 

že na podání odvolání máte pouze 3 pracovní dny ode dne převzetí rozhodnutí o nepřijetí.  

Jakmile se dozvíme, že máme volné místo, okamžitě voláme tomu zájemci, který je na řadě, aby 

měl předběžnou informaci, že uspěl.   

V případě, že budete přijati na druhou školu a u nás se ocitnete tzv. pod čarou, můžete na druhé 

škole odevzdat zápisový lístek a u nás podat odvolání. Pokud Vám vyhovíme, druhá škola vám 

zápisový lístek musí vrátit a vy ho následně uplatníte u nás. 

 

Pokud odvolání nebudete chtít podávat, přijďte si, prosím, pro rozhodnutí o nepřijetí osobně, 

nebo si ho vyzvedněte na poště. Uděláte tak radost dalším, kteří se umístili pod Vámi. 

Nevyzvednuté rozhodnutí se považuje za doručené až po 10 dnech od oznámení o doručení a celou 

tu dobu musí ostatní čekat… 

 

Nedostal jsem se na žádnou školu a nevím, co dělat. 

I tato situace může nastat. Ze zkušeností víme, že každá situace má řešení. V tom případě nás 

prosím kontaktujte. Společně nalezneme řešení, které bude vhodné právě pro vaši situaci. 

 

Přejeme hodně štěstí! 
 

 

Mgr. Pavel Mrva, ředitel školy 


