
Odvolání se proti nepřijetí 

Nepřijatí uchazeči se budou moci proti rozhodnutí o nepřijetí odvolat, a to nejpozději do 3 

pracovních dnů ode dne, kdy rozhodnutí o nepřijetí převzali. Případná odvolání proti 

rozhodnutí o nepřijetí ke studiu adresujte Krajskému úřadu, ale zasílejte řediteli školy na 

adresu: 

Mgr. Milan Maceček 

Gymnázium, Šumperk 

Masarykovo nám. 8, 787 01 Šumperk,    

nebo lépe – doručte je osobně do kanceláře školy (denně, 7:15 – 15:00 hod). Důrazně 

upozorňuji na fakt, že bez odvolání se proti rozhodnutí o nepřijetí není možné uchazeče 

přijmout v případě, že se místo uvolní a původní rozhodnutí o nepřijetí bude možné změnit ve 

prospěch uchazeče. Po zkušenostech z loňských přijímacích zkoušek jistě dojde k 

autoremeduře rozhodnutí. Odhadem asi  30 přijatých uchazečů na naši školu nenastoupí 

(nepodá zápisový lístek) a na jejich místo přijmeme další – pouze odvolané – uchazeče, kteří 

se umístili na příslušných postupových místech pod čárou přijetí. 

Vzor odvolání: 

Napište  na papír A4 a doručte osobně či poštou do školy (do 3 dnů od převzetí rozhodnutí!): 

(červeně jsou napsané údaje fiktivního žáka, které musíte nahradit údaji Vašimi) 

Adresát: OŠM KÚ Olomouckého kraje 

Jeremenkova 40b, RAO 

779 11 Olomouc 
podání prostřednictvím 

Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 

Mgr. Milan Maceček, ředitel školy 

787 01 Šumperk 

Odvolání proti nepřijetí ke studiu 

Odvolávám se proti rozhodnutí č.j. GYMS  312/2017 ze dne 28. 4. 2017  o nepřijetí mého 

syna /dcery  

Vlastislava Kovalíka, nar. 29. 2. 2007 

ke studiu na Gymnáziu, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 v oboru gymnázium, čtyřleté  

7941K41. 
Můj syn je studijní typ a má velký zájem studovat gymnázium. 

V Šumperku dne  7. 5. 2017 

Následují     PODPIS zákonného zástupce + PODPIS nezletilého uchazeče 

   JMÉNO a PŘÍJMENÍ zákonného zástupce, který se odvolává 

   ADRESA zákonného zástupce, který odvolání podává,  

   Kontaktní telefon, popř. mail na rodiče 

Pozn.: (Kód oboru je 79 41 K41 nebo 79 41 K81 uvedený v pozvánce.) 

 


