
 

Podání žádosti o nové rozhodnutí  

 

Podle zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání  

a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (dále jen „speciální zákon“) nemůže uchazeč v roce 

2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. I nadále však existuje možnost, jak přijmout 

uchazeče, který nebyl přijat pouze z kapacitních důvodů.  

Touto možností je žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“). 

Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné 

zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo 

doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení 

rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty. 

Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky: 

- existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve 

stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, a 

- uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale 

nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů. 

Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků 

přijímacího řízení. Tedy vydat nové rozhodnutí může až poté, kdy uběhne lhůta pro podání žádosti 

o nové rozhodnutí všem uchazečům a teprve po shromáždění všech došlých žádostí může 

rozhodnout (je nutné počkat i na žádosti, které byly podány poslední den lhůty na poště). Při 

rozhodování upřednostní ředitel školy vždy ty uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí. 

Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový 

lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení nového rozhodnutí a ten jej uplatní na škole, která 

uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí. 

Nemůže-li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.  

Rovněž je třeba uvést, že podání se vždy posuzuje podle svého obsahu. Pokud tedy ředitel školy 

obdrží podání nazvané jako „odvolání proti nepřijetí“ nemůže jej automaticky odmítnout s tím, že 

odvolání není přípustné, ale musí posoudit jeho obsah, a pokud jej lze posoudit jako žádost o vydání 

nového rozhodnutí, je třeba se jím takto zabývat. 

Pokud i přesto, že ředitel vyhověl podle výše uvedených pravidel všem žádostem o vydání nového 

rozhodnutí, zůstává volné místo nebo místa, může (při zachování pořadí uchazečů) sám oslovit 

uchazeče nepřijaté z kapacitních důvodů a zjisti, zda mají zájem být přijati. Pokud ano, pak vydá nové 

rozhodnutí, kterým je přijme. Ředitel školy musí být schopen doložit, že oslovoval postupně uchazeče 

dle jejich pořadí v příjímacím řízení. Tento postup je nicméně pouze možností pro ředitele, kterou 

nemusí využít, a může vyhlásit další kolo přijímacího řízení. Ředitel školy má podle § 11 odst. 1 

vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 

2019/2020 povinnost společně s rozhodnutím o nepřijetí zaslat všem nepřijatým uchazečům, kteří 

splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, poučení  

o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí: 



 Vzor poučení: 

Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání.  

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, 

mají možnost požádat o nové rozhodnutí.  

Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní 

zkoušce  

a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních 

dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty 

připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována 

také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence. 

Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá 

nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.  

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této 

školy vzít zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí 

vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se 

školským zákonem stanovují lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 

10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.  

  



Žádost  

Jméno, popřípadě jména, a příjmení uchazeče:  …………………………………………………….. 

Datum narození uchazeče:     …………………………………………………….. 

Místo trvalého pobytu uchazeče:    …………………………………………………….. 

 

Jméno, popřípadě jména, a příjmení 

zákonného zástupce nezletilého uchazeče:  …………………………………………………….. 

Místo trvalého pobytu  

zákonného zástupce nezletilého uchazeče:  …………………………………………………….. 

 

Podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žádám 

o vydání nového rozhodnutí 

 

v řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole …….………………………………………………..……………………………, 

do 1. ročníku oboru vzdělání …………………………………………………..…………………………….…, 

denní/večerní/dálkové/distanční/kombinované* formy vzdělávání. O vydání nového rozhodnutí 

žádám z toho důvodu, že jsem splnil(a) podmínky přijímacího řízení, ale nebyl(a) jsem přijat(a) 

z důvodu počtu přijímaných uchazečů. 

 

V………………………….. dne ………………………...                                

 

….……………………………………….……… 

(podpis uchazeče a zákonného zástupce nezletilého 

uchazeče) 

 

 

 

*) nehodící se škrtněte 


