
Poučení o možnosti být přijat ke střednímu vzdělávání na základě vyjádření vůle 

být přijat ke vzdělávání (žádost o vydání nového rozhodnutí o přijetí) 

 

Dle § 18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým 
druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 ze dne  
27. 3. 2020, není proti tomuto rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání 
na střední školu odvolání přípustné. 
 

Vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné 
zkoušce ve školním roce 2019/2020 s účinností od 7. 5. 2020 v § 11 odst. 1) uvádí, 
že uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání, může vyjádřit svou vůli být přijat  
ke vzdělávání formou podání žádosti ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne 
zveřejnění výsledků přijímacího řízení, nebo doručení nebo převzetí rozhodnutí 
o nepřijetí. 
 

Dle § 11 odst. 2) této vyhlášky ředitel školy vyhoví žádosti v případě, že jiný uchazeč, 
který byl přijat ke vzdělávání, ale neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek nebo 
jej následně vzal zpět, a uchazeč, který vyjádřil svou vůli podáním žádost podle  
§ 11, odstavce 1) splnil podmínky přijímacího řízení, ale nebyl přijat z důvodu počtu 
přijímaných uchazečů. Při přijímání uchazečů se ředitel školy řídí pořadím uchazečů 
podle výsledků přijímacího řízení. 
 

Nové rozhodnutí o přijetí za základě vyjádření vůle být přijat ke vzdělávání může být 
vydáno až po termínu 23. 6. 2020 – konečný termín pro odevzdání zápisových lístků 
pro přijaté uchazeče.  
 

Případné další informace Vám podáme v kanceláři ředitele školy nebo na telefonech 
577 573 102, 577 573 115, 577 573 112. 
 

Pokud chcete vyjádřit svou vůli k přijetí, vyplňte co nejdříve (do tří dnů od zveřejnění 
výsledků přijímacího řízení, nebo doručení nebo převzetí rozhodnutí o nepřijetí) níže 
uvedenou žádost a zašlete ji na e-mailovou adresu: sekretariat@spspzlin.cz 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Vyjadřuji svou vůli o přijetí ke vzdělání do 1. ročníku Střední průmyslové školy 
polytechnické – Centra odborné přípravy Zlín pro školní rok 2020/2021 a žádám  
o vydání nového rozhodnutí o přijetí. 
 

Jméno a příjmení uchazeče: 
 
Kód oboru, obor studia, do kterého nebyl uchazeč přijat: 
 
Evidenční číslo uchazeče: 
 
Datum narození uchazeče: 
 
Bydliště uchazeče: 
 
Telefon, e-mail na zákonného zástupce neplnoletého uchazeče: 
 
Datum:  

mailto:sekretariat@spspzlin.cz

