
 
Poučení o odvolání 

 
Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích je řízením správním.  
 

Účastníci správního řízení (uchazeči o přijetí ke vzdělávání) mají právo se proti 
rozhodnutí ředitele školy (správní orgán) odvolat, nestanoví-li zákon jinak. Toto právo jim 
nepřísluší, pokud se po oznámení rozhodnutí tohoto svého práva zřekli buď písemně, nebo 
ústně do protokolu. Ten účastník řízení, který již jednou své odvolání vzal zpět, je nemůže 
podat znovu, a to ani tehdy, pokud lhůta pro jeho podání dosud neuplynula.  Podmínkou je, 
aby vzdání se práva na řádný opravný prostředek, tedy i na odvolání, učinil účastník řízení 
jednoznačně, a to buď písemnou formou, nebo ústně do protokolu. Toto prohlášení může 
účastník učinit nejdříve v den, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. 
  Odvolání lze ovšem podat i proti kladnému rozhodnutí, tedy takovému rozhodnutí, 
kterým se účastníkovi správního řízení vyhovuje. Také uchazeč přijatý ředitelem školy ke 
vzdělávání se může proti jeho rozhodnutí odvolat. 
 

Odvoláním je možno napadnout: a) výrokovou část rozhodnutí, 
               b) jednotlivé výroky z výrokové části rozhodnutí, 
               c) vedlejší ustanovení výroků. 
 

Je-li z obsahu odvolání zřejmé, že účastník řízení s výroky nalézacího správního 
orgánu (ředitele školy) souhlasí a námitky vznáší jen a pouze proti odůvodnění, odvolací 
správní orgán odvolání zamítne jako nepřípustné, a to i v případě, pokud by se s odvoláním 
účastníka ztotožnil tehdy, pokud by odůvodnění bylo skutečně v rozporu se zákonem nebo 
skutečným stavem věci. Konečně ust. § 82 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
mimo jiné praví, že je nepřípustné odvolávat se jen proti odůvodnění rozhodnutí.  
 

Odvolání musí splňovat náležitosti, které jsou dány ustanovením § 37 nového 
správního řádu (s platností od 1. ledna 2006), a patří k nim následující: 
 
1) kdo odvolání podává: a) jméno odvolatele, 

b) příjmení odvolatele, 
c) datum narození, 
d) místo trvalého pobytu, 
e) uvede se případně i jiná adresa pro doručování. 

 
(odvolává se uchazeč – uveďte jeho osobní údaje – nezletilý je zastoupen zákonným 
zástupcem – uveďte jméno a zák. zástupce odvolání podepíše! 
 

2) proti kterému rozhodnutí směřuje,  
3) v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno – pokud odvolatel neuvede, v jakém rozsahu 

rozhodnutí ředitele školy napadá, pak platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí, 
4) v čem odvolatel spatřuje rozpor s právními předpisy, v čem vidí nesprávnost 

rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, 
5) co odvolatel navrhuje, 
6) označení správního orgánu, kterému je určeno, 
7) podpis odvolatele – podepíší zákonní zástupci 
 

Ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu mimo jiné stanoví velmi důležitou podmínku 
spočívající v tom, že odvolatel musí své odvolání podat s potřebným počtem stejnopisů 
(v našem případě 2x) tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, ale aby též každý 
z účastníků řízení jeden stejnopis dostal. Správním orgánům (též ve školství) chodí velmi 
mnoho odvolání, kterými účastníci řízení využívají svého práva odvolat se. V odvoláních 
často chybí důvod toho, proč se odvolávají, kde dle jejich názoru je nesoulad či rozpor 
s právními předpisy či kde vnímají nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, které odvolání 
předcházelo.  
 



Pro oblast školství je ust. § 60 odst. 19 školského zákona v případě přijímacího řízení ke 
vzdělávání ve střední škole stanovena doba pro podání odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání 
na 3 dny od doručení rozhodnutí.  

Počátkem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. V ustanovení § 
83 odst. 1 správního řádu je mimo jiné uvedeno, že odvolání lze podat teprve poté, co 
bylo rozhodnutí vydáno. Pokud bylo odvolání podáno před oznámením rozhodnutí 
odvolateli, platí, jako by bylo podáno v první den odvolací lhůty. 

 
Z výše uvedeného je zřejmé, že odvolání má šanci na úspěch pouze v případě, že 

odvolatel poukáže na nesoulad či rozpor s právními předpisy. V opačném případě 
odvolací orgán vždy odvolání zamítne. 

 
Přijímací řízení: 
V případě přijímacího řízení je poněkud specifická situace. Počet přijatých uchazečů 

je omezen kapacitou školy, současně platí, že se uchazeč může hlásit na 2 školy a svoji 
volbu pak musí potvrdit po rozhodnutí odevzdáním zápisového lístku. Proto se v praxi stává, 
že po odevzdání zápisových lístků není kapacita školy naplněna. V takovém případě 
v souladu s platnými předpisy může ředitel školy zrušit své původní rozhodnutí (tzv. 
autoremedura) a na uvolněné místo přijmout odvolávajícího se uchazeče. A to i 
v případě, že nedošlo k žádnému pochybení v rámci správního řízení. Toto se ovšem týká 
pouze uchazečů, kteří splnili předem stanovená kritéria přijímacího řízení.  

Na uvolněná místa se v rámci autoremedury přijímají uchazeči v tom pořadí, v jakém 
se umístili v rámci přijímacího řízení. V úvahu se ovšem berou pouze ti uchazeči, kteří 
v zákonné lhůtě podali odvolání.  

 
Proto má smysl podat odvolání v případě uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího 

řízení a umístili se na takových místech, která dávají šanci na posun na uvolněná místa. 
Šance na přijetí závisí na konkrétní situaci na každé škole. Je tedy možné podat odvolání, ve 
kterém není poukázáno na rozpor s platnými předpisy. Pokud se ukáže, že nejsou žádná 
volná místa, je vhodné vzít odvolání zpět, aby nenarůstala zbytečná administrativa. 
Doporučujeme informovat se na konkrétní škole, jaký je stav odevzdaných zápisových 
lístků a zda je ještě volná kapacita pro přijetí. 

 
Odvolání uchazečů, kteří nemohli být přijati ani v rámci autoremedury, se předávají 

nadřízenému orgánu, který rozhodne a vydá konečné stanovisko. 


