Vážení rodiče,
množí se dotazy ohledně zápisových lístků a případného odvolání proti nepřijetí. Není divu systém zápisových lístků, lhůt pro jejich podání a lhůt pro podání odvolání proti nepřijetí je
pro laika poněkud nepřehledný. Dovolím si tedy v tomto mailu podat Vám ucelený přehled
dalšího postupu v přijímacím řízení.
Snad budu srozumitelnější než znění zákona či příslušných vyhlášek…
Rozliším některé typické situace:
1) Vaše dítě se dostalo na školu, kterou preferuje (případně na obě)
V takovém případě stačí na vybranou školu doručit zápisový lístek. Připomínáme, že na
doručení máte 10 PRACOVNÍCH dnů od zveřejnění výsledků. Školy vyhlásily výsledky
obvykle v pátek 27.4., tedy na doručení zápisového lístku máte čas do pondělí 14. května.
Do té doby se můžete v klidu rozmýšlet. Místo má Vaše dítě na škole (školách) do té doby
zajištěné, škola na Vás nemůže nijak naléhat.
2) Vaše dítě se dostalo na jednu ze škol, preferuje však druhou
To je asi nejsložitější případ. Buďte však klidní, času je i v tomto případě dost…
a) Na odevzdání zápisového lístku na (byť nepreferovanou) školu máte opět čas až do 14.5.
Do té doby můžete zjišťovat, jaké šance jsou na přijetí dítěte na odvolání na preferované
škole. V každém případě však podejte na preferovanou školu odvolání proti nepřijetí.
b) Odvolání uchazeče proti nepřijetí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ODE DNE
DORUČENÍ ROZHODNUTÍ. Na LSG budeme rozesílat rozhodnutí ve středu (2.5.), tedy
cca v pátek by Vám mělo dojít. Od té chvíle se počítají ony 3 pracovní dny (připomínám, že
8. květen je svátek).
Lhůty pro vyřízení odvolání ze strany školy jsou trochu komplikované, ale Vás se týkají jen
okrajově. V případě, že ředitel školy může Vaše dítě přijmout, protože po obdržení všech
zápisových lístků mu zbylo místo, rozhodne o vyhovění Vašemu odvolání ihned a ihned Vám
to také oznámí.
Pokud nemůže Vašemu odvolání vyhovět, předá ho k vyřízení Krajskému úřadu. Ten
rozhodne ve správním řízení do 30 dnů – ale popravdě řečeno, v takovém případě je šance na
přijetí na preferovanou školu minimální. Prostě škola nemá místo…
c) Nepochybně nastane situace, která je předmětem nejčastějších dotazů: Vaše dítě je
přijato na školu, kterou nepreferujete, a na škole preferované Vám leží odvolání.
Na Vámi preferované škole totiž ještě neví, zda Vám budou moci vyhovět, tedy zda jim zbyde
místo (čekají na 14. květen, na uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků). Ale škola, na
které je dítě přijato (ale nepreferuje ji), na Vás již tlačí s odevzdáním zápisového lístku.
Ostatně lístek tam opravdu musíte odevzdat do onoho 14. května…

Ale právě tuto situaci upravuje vyhláška – zápisový lístek klidně odevzdejte na
nepreferovanou školu a čekejte na rozhodnutí o odvolání na škole preferované. Pokud bude
Vaše dítě na odvolání přijato na vytoužené gymnázium, pak požádáte nepreferovanou školu o
zpět vzetí zápisového lístku a odevzdáte ho na preferovanou školu. K tomu potřebujete jen
kladné rozhodnutí o odvolání.
3) Vaše dítě se nedostalo na žádnou ze škol.
Tato lidsky jistě nemilá situace má však administrativně nejjednodušší řešení – podáte prostě
odvolání na obě školy a čekáte. Lhůty jsou stejné, jako v bodě č. 2. Pokud Vám z některé
školy přijde kladné vyjádření, pošlete na ni zápisový lístek.

Vážení rodiče, nejsem si zcela jist, zda se mi podařilo být tak srozumitelný, jak jsem si
předsevzal… ale snažil jsem se.
V každém případě, budete-li cokoliv potřebovat, neváhejte volat na tel. 777022810. Kdykoliv.
Máme pochopení - a v období přijímacího řízení svátky, víkendy ani noci tak úplně
nedržíme…
Vratislav Šembera, LSG

