
Informace: zápisový lístek, odvolání 

 

Zápisový lístek 

 Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané SŠ. 

 Zápisové lístky uchazečům vydá vždy ZŠ, na které žák studuje (také rodičům žáků 5. 

tříd).  

 Každý uchazeč obdrží pro školní rok, na který se hlásí ke střednímu vzdělávání, jeden 

zápisový lístek. 

 Zápisový lístek cizincům, kteří nejsou žáky ZŠ v ČR, vydává krajský úřad příslušný 

podle místa pobytu na území ČR, pokud na území ČR cizinec nepobývá, podle sídla 

školy, do které se hlásí. 

 Na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl 

výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů, tj. 

nejpozději 2. 6. 2021. Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, 

kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho 

odvolání úspěšné. 

 

 

 

Informace pro přijaté žáky 

 

Odvolání se proti nepřijetí ke studiu 

 Všem nepřijatým uchazečům o studium, kteří splnili požadovaná kritéria 

přijímacích zkoušek, ale nebyli přijati, doporučujeme odvolat se proti rozhodnutí 

o nepřijetí ke studiu. Po vypršení termínu pro podávání zápisových lístků se některá 

místa uvolní a gymnázium bude provádět opravná rozhodnutí, to znamená, že budeme 

moci přijmout další zájemce dle pořadí úspěšnosti u přijímacích zkoušek. Podmínkou 

je včasné podání odvolání.  

 Termín podání odvolání: nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí rozhodnutí 

o nepřijetí 

 

 

 Komu odvolání adresovat: odvolání adresujte Krajskému úřadu Olomouckého kraje, 

ale zasílejte poštou  ředitelce gymnázia na adresu:  

 

            Gymnázium, Kojetín, S. Čecha 683 

Mgr. Květoslava Švédová 

 Svatopluka Čecha 683 

752 01 Kojetín 

 

 Odvolání lze také podat osobně v kanceláři gymnázia či ředitelce. 

 



Vzor odvolání:  

 

Odesílatel: jméno, příjmení a adresa zákonného zástupce, který se odvolává  

 

Adresát: Odbor školství a mládeže, KÚ Olomouckého kraje Jeremenkova 40b, RAO 779 11 

Olomouc  

 

Text (doplňte dle skutečnosti) 

Prostřednictvím ředitelky Gymnázia, Kojetín, S. Čecha 683 se odvolávám proti rozhodnutí č.j. 

(GKJ/xxx) ze dne (datum rozhodnutí) o nepřijetí mého syna /dcery (jméno, příjmení), nar. 

(datum) ke studiu na Gymnáziu, Kojetín, S. Čecha 683 v oboru gymnázium, čtyřleté 7941K41 

(osmileté 7941K81).   

 

Zdůvodnění (příklad): 

Můj/moje syn/dcera je studijní typ, dosahoval/a výborných studijních výsledků, o studium má 

velký zájem..........  

 

V ................ dne ............. 

 

Podpis zákonného zástupce  

Podpis nezletilého uchazeče  

 

 

 


