
VÝSLEDKY PŘIJÍMAČEK 
CERMAT zpřístupní ředitelům středních škol hodnocení uchazečů v jednotné 
přijímací zkoušce (tedy výsledky přijímaček) 28. dubna 2022. 
Ředitelé škol zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů 
od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem. 
 

CO PO PŘIJETÍ – NEPŘIJETÍ  
A) Dostal/a jsem se na obě školy 
Do 10 pracovních dní od zveřejnění přijatých uchazečů musíš zápisový lístek 
vyplnit a doručit do vybrané školy (nechat si potvrdit převzetí lístku školou anebo 
ho poslat doporučeně). 
 

B) Dostal/a jsem se jen na jednu školu a jsem s tím spokojený/á 
Ve lhůtě 10 pracovních dní musíš zápisový lístek vyplnit a doručit do této školy 
(nechat si potvrdit převzetí lístku školou anebo ho poslat doporučeně). 

 
C) Dostal/a jsem se na jednu školu, ale raději bych na tu druhou, kde 
jsem „pod čarou“ 
Na školu, která tě přijala, doruč ve lhůtě 10 pracovních dní od zveřejnění 
výsledků svůj vyplněný zápisový lístek.  
To proto, abys měl/a místo jisté. Pokud zápisový lístek do 10 dní škole nedoručíš, 
bere to škola jako projev toho, že o ni nemáš zájem a tvé místo nabídne někomu 
dalšímu. Odevzdáš svůj zápisový lístek na tuto školu, ale zároveň můžeš zkusit 
štěstí s odvoláním na druhé škole. Tvůj zákonný zástupce napíše na druhou školu 
odvolání, že v případě uvolnění místa máš zájem na školu nastoupit. Zda s 
odvoláním uspěješ, záleží na tom, kolikátý pod čarou jsi skončil/a, kolik dalších 
zájemců před tebou podá odvolání, kolik z těch, co se na školu dostali, se 
rozhodne na ni nenastoupit. 
Pokud s odvoláním uspěješ, dojdeš si pro svůj zápisový lístek na školu, kam jsi 
ho odevzdal/a. Škola ti ho vydá oproti písemnému potvrzení o přijetí na tu 
druhou školu a zápis zruší. Ty ho znovu vyplníš (část 2) a odevzdáš na svoji 
vytouženou školu. To vše opět ve lhůtě 10 pracovních dní od doby, kdy obdržíš 
potvrzení, že jsi s odvoláním na druhé škole uspěl/a. 
Pokud s odvoláním neuspěješ, pak platí že od září s tebou počítají na škole první. 

 
D) Nedostal/a jsem se ani na jednu školu, na obou jsem „pod čarou“ 
Nejpozději do 3 pracovních dní od doručení dopisu s vyrozuměním o nepřijetí 
můžeš podat na obě školy odvolání. Pokud neuspěješ, budeš hledat, které školy 
mají volno a vypíší druhé kolo přijímacího řízení. Požádáš školu o novou 
přihlášku. 
 


