
Napoprvé to nevyšlo, co dál 

Je to smůla, ale nejde o žádnou tragédii. Brzy přijde druhá šance, čeká tě druhé kolo přijímaček. 

Seber sílu a jdi do toho znovu. Pokud máš důvodné pochybnosti o svém nepřijetí, můžeš se 

písemně odvolat.  

 

 

 Když neprojdeš přijímačkami a škola tě nepřijme studiu, obdržíš rozhodnutí písemně (na 

rozdíl od přijatých, kteří své jméno/přidělený kód najdou na školním webu).  

Vybírej poštu – jestliže nelze oznámení o nepřijetí doručit, uloží se u provozovatele 

poštovních služeb na dobu 5 dnů, pak je považováno za doručené. 

 

Druhá šance 

 

Nevyšlo to na první pokus? Zkus to znovu. Střední školy, které nenaplní 1. ročníky v prvním kole, 

vyhlásí druhé, případně další kola přijímacího řízení.  

Detailní informace k druhému kolu, tzn. počty volných míst v jednotlivých oborech, seznam 

středních škol a nové termíny zkoušek, najdeš na webových stránkách příslušného krajského 

úřadu (v Praze je to Magistrát hlavního města Prahy) – www.urady.cz. 

Jednotlivé školy nabízejí volná místa v oborech i na svých webových stránkách. 

  

Doporučení: 

Školy mají povinnost bezprostředně po vyhodnocení prvního kola oznámit místně 

příslušnému krajskému úřadu počty neobsazených míst a ten plní přehledy o volných 

místech na školách průběžně. Krajský web začni sledovat hned po oznámení o nepřijetí. 

 

 Znovu se musíš přihlásit ke studiu. 

 V druhém a dalších kolech již není počet přihlášek omezen.  

 Vyplněnou přihlášku vyplň a pošli řediteli střední školy znovu, včetně lékařského posudku a 

dalších dokumentů. V tomto případě ale do přihlášky napiš vždy jen jednu školu a jeden 

obor.  

 Pro vykonání zkoušky se stanovuje pouze jeden termín, který určuje sama střední škola. 

Hlídej si, aby se zkoušky v různých školách nepřekrývaly, protože v tomto případě nemáš 

právo požádat o náhradní termín.  

 

 

http://www.urady.cz/


Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí 

 

Máš vůči nepřijetí vážné výhrady? Proti rozhodnutí se můžeš do 3 pracovních dnů ode dne 

doručení rozhodnutí o nepřijetí odvolat, a to u ředitele střední školy. Písemné odvolání by mělo 

obsahovat podrobné zdůvodnění nesouhlasu.   

Odvolání na veřejné škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, se postupuje 

správnímu řízení – ředitel školy předá tvůj odvolací dopis odboru školství příslušného krajského 

úřadu, který ve věci rozhodne.  

V soukromých a církevních školách se jedná o občanskoprávní vztah na základě uzavírané 

smlouvy a proces odvolání se řídí povinnými vnitřními předpisy příslušné školy.  

 

 Když je odvolání úspěšné 
 

Platí, že přijatý uchazeč, který podal zápisový lístek a přihlásil se tím ke studiu, nemůže již své 

rozhodnutí změnit. Výjimkou je ale situace, kdy tě do jiné školy nakonec přijmou na základě 

kladně vyřízeného odvolání.  

 

Ve škole, ve které ses původně zapsal/a, předložíš výsledek odvolání a zápisový lístek ti bude 

vrácen. Není přitom rozhodující, ve kterém kole řízení úspěšné odvolání proběhlo. Tento postup 

platí i ve školách, ve kterých se ověřovaly jednotné testy. 

 

Nevíte si rady – napište nám – poradna@nuv.cz 

 

 

mailto:poradna@nuv.cz

