
9. třída Český jazyk 14. část 

- tento týden už vás nečekají žádné úkoly, stejně jsou ti z vás, kteří skládali přijímací zkoušku, nervózní a čekáte, jak to 

vše dopadne, doufejme, že u všech dobře 

- v učebnici nám zůstane poslední krátká část nezopakovaná, ale týká se hlásek, zvukové stránky jazyka a poté řeči a 

řečové kultury, o tom, troufám si tvrdit, jste ale slyšeli během školní docházky mnoho. Pokud by si to někdo chtěl 

pročíst, jde o strany 87-100 učebnice. 

- protože vás nemám všechny na angličtinu, nabízím vám z druhé skupiny, pokud byste si chtěli třeba o prázdninách 

přečíst něco anglicky nebo si zkusit nějaké poslechy, koukněte na zadání mé skupiny pro tento týden   

 

- a nyní k důležité věci, což jsou výsledky přijímaček, ne všichni jste chodili do školy na přípravu,  

takže jsem vám nemohla sdělit pár věcí osobně 

- za prvé – nebojte se toho, že letos není možnost odvolání. Možnost zvrácení výsledku existuje, jenom se bude letos  

jmenovat „Žádost o nové rozhodnutí“. Na to budou mít právo ti žáci, kteří úspěšně složili přijímací zkoušku, ale 

nebyli přijati kvůli nedostatku volných míst. Jak zjistíte, že se to týká právě vás? Budete to mít napsané na konci 

dopisu, kterým vás budou o nepřijetí informovat. NIC neposílejte dřív, než vám přijde dopis. 

 

- za druhé – výsledky přijímacího řízení se dozvíte nejpozději 17.-18. června, pokud najdete svoje registrační číslo mezi  

přijatými uchazeči, máte 5 dní na uplatnění zápisového lístku, tzn. do 23. června se musíte rozhodnout, jestli na 

tu školu půjdete, nebo ne (i pokud vaše škola zveřejní výsledky dřív, třeba 15., pořád je zápisový lístek do 23.). 

- 23. červen je i termín pro zápisové lístky na učiliště, mohli vás klidně přijmout i dříve a vy už jste jim lístek 

klidně mohli dát, ale kdyby náhodou ne, tento termín je poslední i pro učební obory 

 

- za třetí – pokud budete přijati na jednu školu, ale na druhé svoje číslo mezi přijatými nenajdete a budete tedy čekat na  

doručení dopisu domů, rozhodně si dejte zápisový lístek na úspěšnou školu, ať máte nějakou jistotu. Proč? 

Protože pokud se budete na druhé škole „odvolávat“, nová rozhodnutí se budou vydávat až po té lhůtě pro 

zápisové lístky, až po 23. červnu a to ještě čekají, co pošta doručí další dva tři dny. Takže kdybyste si zápisový 

lístek neuplatnili na první úspěšné škole a potom vám bohužel nevyšlo to nové rozhodnutí, jste, vy víte kde.  

 

- za čtvrté – pokud vám nové rozhodnutí vyjde, dojeďte s rodiči do původní úspěšné školy osobně a vezměte si od nich  

svůj zápisový lístek zpět. Musí to být rychle, protože po novém rozhodnutí máte 3 dny, abyste zápisový lístek 

na druhou, teď už úspěšnou, školu doručili. 

 

- za páté – vzor Žádosti o nové rozhodnutí vám přidám na další stránku, taky požádám pí uč. Červenou, aby ho dala na  

stránky školy ke stažení, to kdybyste ho náhodou potřebovali. 

 

- a za poslední šesté – VŠICHNI mi prosím dejte vědět, jak jste dopadli, a hlavně, na kterou školu a obor nakonec  

opravdu jdete, jednak mě to zajímá, jednak to musím evidovat  

 

Všem vám přeji, ať to vyjde hned na první pokus tam, kam si přejete jít! 



 

 

 

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  v y d á n í  n o v é h o  r o z h o d n u t í  

 

 v řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole ____________________________________________, 

 do 1. ročníku oboru vzdělávání ________________________________________________________, 

 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 


