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25. května 2021 

 

Krásný den všem, 

vítejte u posledního z newsletterů, které vás od října až do posunutých 

květnových přijímaček provázely letošní devátou třídou. 
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 Milí rodiče, 
 

  
   

    

 

 

doufám, že většina vašich deváťáků při zveřejnění výsledků přijímaček zjistila, že 

jsou na jednu nebo dokonce na obě školy přijati a můžete si zhluboka oddychnout. 

Všem takovým moc gratuluji. 

 

 

Pro ty z vás, jejich děti zůstaly pod čarou, přináším ještě další důležitou dávku 

informací ke druhému kolu přijímacích zkoušek a odvolání. 

 

A protože tímto 15tým číslem vydávání newsletterů v tomto školním roce končí, 

ráda bych se s vám i rozloučila.  Pevně věřím, že vám moje newslettery alespoň 

trochu usnadnily pomalu končící a díky covidu i dost nestandardní školní rok. 

Vy máte před sebou nyní snad už poklidný závěr devítky a báječné letní prázdniny 

a já trochu času na to připravit se na školní rok 2021-2022. Plánuji opět od 

října rozesílání informací pro ty, kdo v září nastoupí do devítky, a chystám také 

pár nových věcí  - jestli vás zajímá jaké, přečtěte si bod č. 3 Důležité informace. 

Pokud vám newslettery pomáhaly a byli jste spokojeni, pak o nich i o stránkách 

www.kampodevitce.cz můžete dát vědět kamarádům a známým, kteří do devítky 

míří, aby pomohly i jim. 

 

Díky moc za vaši průběžnou zpětnou vazbu, dotazy i všechna poděkování a přeji 

vám, ať se máte krásně, snad už i trochu letně a hlavně pohodově.  

 

 

S pozdravem pro všechny rodiče, jejich deváťáky i  ostatní čtenáře newsletterů 

Pavla Lopatková   

 

   
     
    

 

 

 

TÉMA 
 

Informace ke druhému kolu přijímacího řízení 
 

 

 
   

    



 

 

 

Následující informace jsou určeny těm z vás, 
kteří jste se zatím na žádnou ze škol nedostali 
(skončili jste pod čarou). 

Jako první věc budete pravděpodobně zkoušet 
odvolání (psala jsem o něm podrobně v minulém 
newsletteru) a doufat, že někteří z přijatých 
uchazečů na školu nenastoupí a pořadí přijatých 
se tedy posune směrem dolů.  

Jako druhou věc pak asi budete chtít mít záložní 
plán a vybrat si školu, kde ještě volná místa jsou 
- a na tuto školu (případně více škol) si podat 
přihlášku do druhého kola. 

 

 

Pokud jste se ze zveřejněných výsledků přijímacího řízení nedozvěděli, že je váš 

deváťák přijat alespoň na jednu ze  škol, na kterou se hlásil, tak vám 

pravěpodobně běží hlavou myšlenka, co teď. 

Jak už sem psala, měli byste v první řadě podat odvolání  - a to buď hned, 

případně až dostanete poštou písemné vyrozumění o nepřijetí. (Od doručení 

dopisu s rozhodnutím o nepřijetí na to máte 3 pracovní dny.) 

 

 

Protože ale výsledek odvolání není jistý (do doby, než dostanete písemné 

vyrozumění o vyhovění či nevyhovění), tak byste v situaci, že nejste zatím 

přijati ani na jednu školu, měli podat přihlášku do druhého kola přijímacího 

řízení. 

 

Přihlášky do druhého kola 

Do druhého kola můžete podat libovolný počet přihlášek na  tolik škol, kolik 

budete chtít (v prvním kole to šlo pouze na školy dvě). 



Přihlášku/y vám stejně jako v prvním kole vydá vaše základní škola a potvrdí na 

ní prospěch z potřebných vysvědčení.  

 

Pokud z nějakého důvodu nebudete chtít, aby vám přihlášku vyplňovala nebo 

potvrzovala vaše ZŠ, pak si přihlášku můžete sami stáhnout z internetu - 

například na odkazu zde Prihlaska - tiskopis  Potvrzení o prospěchu z vysvědčení 

pak doložíte úředně ověřenými kopiemi vysvědčení, které k přihlášce přiložíte 

(toto ověření vás ale - narozdíl od varianty, kdy vám prospěch vyplní a potvrdí 

škola -  bude stát nějakou tu korunu na poplatcích za ověření). 

 

 
 

Jak probíhají přijímací zkoušky ve 2 kole? 

Na rozdíl od kola prvního nemají přijímací zkoušky ve 2 kole žádnou jednotnou 

formu. Tedy  nečekejte již žádné testy do Cermatu.  

Každá škola si určuje kritéria zkoušek a přijetí sama -  zveřejňuje je na svém 

webu, ale nejjistější, a také nejrychlejší bývá, když si na danou školu 

zatelefonujete a zeptáte se. 
 

Obvykle školy přijímají uchazeče na základě prospěchu (vysvědčení) ze základní 

školy, někdy mají svoji vlastní = školní přijímací zkoušku. A někdy se jedná o 

kombinaci prospěchu z vysvědčení a úspěchu při složení školní přijímací 

zkoušky.  

K výsledkům testů Cermat z prvního kola se nijak nepřihlíží (školy k nim nemají 

přístup a není vaší povinností jim výsledky z prvního kola sdělovat). 

 

 

 
 

Seznam škol, které pořádají 2. kolo přijímaček 

Seznam škol, na kterých je ještě volné místo ke studiu, by měl zveřejnit na svém 

webu příslušný krajský úřad, kam škola územně spadá. 

 

 

Souhrnným místem, kde byste měli mít možnost najít přehled školy, která mají 

ještě volnou kapacitu pro uchazeče o studium, je web 

Infoabsolvent  zde https://www.infoabsolvent.cz/R... 

 

Můžete také pochopitelně sami sledovat webové stránky škol, o kterých byste pro 

druhé kolo uvažovali, případně se na těchto školách e-mailem či telefonicky 

poptat. 

 
 

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjkzMjkwNDczNzg0ODc0NjkzJmM9azVsOCZlPTQwOTAwMTQ5JmI9NjA3NDczOTc2JmQ9dTltNmUwaQ==.xEu00k7sruweGk-At40bzkUYHJejLZiYfeUfZBQhd4o
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjkzMjkwNDczNzg0ODc0NjkzJmM9azVsOCZlPTQwOTAwMTQ5JmI9NjA3NDczOTkxJmQ9aTRoMWQxaA==.UcavMvmd8_fC4sK_0N37eeWWPAUeOnVPFRXraVkOil0


 
 

Podrobné informace a odpovědi na vaše otázky k odvolání, 
druhému kolu přijímacího řízení, podávání a zpětvzetí zápisového 
lístku najdete na webu To dáš! zde  https://www.to-das.cz/ 
Jste-li v situaci, že jste se nedostali zatím ani na jednu z vybraných 
škol, tak jejich web vřele doporučuji. 
 

 

 

 

 

   

 
   

     
    

 

 

 DŮLEŽITÉ INFORMACE 
 

 

 
   

    

 

  

Zápisový lístek musíte odevzdat do 10 pracovních dní 

Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ( tj. po 

vyhlášení výsledků) je nutné, aby uchazeč podal na tuto školu zápisový lístek, 

kterým potvrzuje svůj zájem o školu. 

Pokud tak neučiní, bude po těchto 10ti pracovních dnech jeho místo uvolněno těm 

žákům, kteří podali odvolání. 

Více o zápisovém lístku se dozvíte buď v newsletteru 14 č. nebo v článku 

zde https://kampodevitce.cz/zapiso... 

 
 

 
 

Podrobné informace k odovolání, druhému  kolu přijímacího řízení, 
podávání a zpětvzetí zápisového lístku 

najdete na webu To dáš!  kteří poskytují podporu právě pro rodiče v situaci, kdy 

řeší odvolání a druhé kolo přijímaček. Info najdete  zde https://www.to-

das.cz/  Součástí těchto informací je i záznam přednášky pro rodiče, kde se řešily 

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjkzMjkwNDczNzg0ODc0NjkzJmM9azVsOCZlPTQwOTAwMTQ5JmI9NjA3NDc0MDA5JmQ9bzFsOHYyaA==.BGJwgGyRfrFIfrzVJnSa7VF3pu8cuZm_vAA9i30xWQM
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjkzMjkwNDczNzg0ODc0NjkzJmM9azVsOCZlPTQwOTAwMTQ5JmI9NjA3NDc0MDI3JmQ9ZzR1MWI4Yg==.MrZn2oibKYP4Sck5rKt7FpJ1qQROQ4ztKyQtBLRWOLQ
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjkzMjkwNDczNzg0ODc0NjkzJmM9azVsOCZlPTQwOTAwMTQ5JmI9NjA3NDc0MDQ1JmQ9ZjBqOWU0dw==.8u4-sDe5wroNK1u5mUgeE_CIqVyhOB93FcLaAgi7rzo
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjkzMjkwNDczNzg0ODc0NjkzJmM9azVsOCZlPTQwOTAwMTQ5JmI9NjA3NDc0MDQ1JmQ9ZjBqOWU0dw==.8u4-sDe5wroNK1u5mUgeE_CIqVyhOB93FcLaAgi7rzo


právě otázky kolem odovolání, zápisových lístků a druhého kola přijímacích 

zkoušek. 

To dáš! nabízejí i individuální pomoc v podobě poradenství  - pokud si s něčím 

nebudete vědět rady, můžete se na ně obrátit telefonicky nebo e-mailem. 

 
 

 
 

1. června vyjde Book  Rozhoduji se, co chci v životě dělat  
 

Symbolicky na den dětí, tedy 1. 6.,  vyjde eBook Rozhoduji se, co chci v životě 

dělat, který v těchto dnech dokončuji.  

Jedná se o příručku pro výběr povolání, která je určená všem, kdo jsou v 

posledních ročnících základní školy a zatím nemají jasno v tom, co vlastně v životě 

chtějí dělat.   

Obsahuje přehledně utříděné informace, doporučení, ale také otázky k zamyšlení 

a především úkoly k vypracování, které všechny nerozhodnuté provedou 

procesem hledání a rozhodování a dají jim šanci podívat se na tuto otázku z 

různých úhlů pohledu. 

 

Příručka bude k dispozici přes odkaz na  https://kampodevitce.cz/ebook-... a v 

průběhu června bude možné si ji pořídit za zaváděcí cenu. 

 
 

 
 

Newslettery budou vycházet opět od října 2021 

Dnešní 15. newsletter je v tomto školním rok poslední. Zasílání informací ale 

plánuji i pro příští školní rok, opět od října až do přijímaček (které už snad budou 

v řádném termínu v dubnu :-) ).  

Pokud máte o zasílání zájem, je potřeba se k odběru znovu zaregistrovat a to přes 

odkaz na stránkách KAMpodevítce  zde 

https://kampodevitce.cz/ 
 

 

 
 

Upozornění na aktuálnost webových odkazů 

Ráda bych všechny čtenáře newsletterů upozornila na fakt, že interaktivní 

odkazy na různé weby, které zde uvádím, jsou platné a aktuální ke dni 

uzávěrky příslušného newsletteru. 

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjkzMjkwNDczNzg0ODc0NjkzJmM9azVsOCZlPTQwOTAwMTQ5JmI9NjA3NDc0MDc4JmQ9dTFlMXkweA==.2EOiaqp33RT4WCRljxtUz_dDyr8jbmd_5zEi7WATth0
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjkzMjkwNDczNzg0ODc0NjkzJmM9azVsOCZlPTQwOTAwMTQ5JmI9NjA3NDc0MDg3JmQ9bjFxNngxcA==.7oUQeGrJ64fhMFnswFxcwTVinzofKpwPQK15urdvKj4


Proto se může stát, že v průběhu doby může být odkaz změněn nebo dokonce 

vymazán provozovatelem konkrétního webu. Tyto změny nejsem z 

pochopitelných důvodů schopná zpětně aktualizovat.   

 
   

     
    

 

 

 

DOTAZY 
 

Ztráta zápisového lístku + kdy můžete čekat výsledek 

odvolání 
  

 
   

    

 

Ztratili jsme (nevíme, kam jsme dali) zápisový lístek -  co 
máme dělat? 

Pokud se vám stalo, že jste zápisový lístek ztratili, tak je to sice situace 

nepříjemná, ale řešitelná. Na své základní škole si požádáte o vydání 

náhradního zápisového lístku. 

Počítejte s tím, že budete muset sepsat čestné prohlášení zákonného 

zástupce nezletilého uchazeče o tom, že jste původní zápisový lístek neuplatnili 

ani neuplatníte na žádnou střední školu, ale že jste ho prostě jen ztratili. 

Nezapomeňte, že lhůta pro podání zápisového lístku je 10 pracovních dní ode 

dnezveřejnění výsledků přijímacího řízení, takže s vyřizováním tohoto 

náhradního lístku nijak neotálejte. 

 

 
 

 

 

Kdy se dozvím, zda jsem s odvoláním uspěl nebo ne ? 

 

 

 

Pokud jste skončili pod čarou a podali jste odvolání, tak počítejte s tím, že se 

jeho výsledek dozvíte nejdříve 2. 6. 2021 či v následujících dnech. 

Důvodem je to, že do 2.6. 2021 mají přijatí uchazeči čas na podání zápisového 

lístku a škola tedy musí počkat, kdo z přijatých nad čarou svým zápisovým lístkem 

svůj zájem o nastoupení do školy opravdu projeví a kolik z nich zápisový lístek 

neodevzdá = kolik míst tím pádem bude volných a může na ně posunout další ze 

zájemců, kteří skočili pod čarou a odvolali se. 



Pokud jste ale skončili někde hlouběji pod čarou, může být čekání na výsledek 

ještě delší. To proto, že zápisové lístky je možné ve výjimečném případě také 

stáhnout.  

Může se tedy stát, že se uvolní místo po někom, kdo sice na školu podal zápisový 

lístek, ale měl zájem o jinou školu a na té mu vyšlo odvolání . On tedy zápisový 

lístek z té „vaší“ školy stáhne a dá ho na druhou školu – a toto místo po něm se 

tedy uvolní. Tento proces ale pochopitelně trvá delší dobu, takže se může stát, že 

toto vyrozumění o výsledku odvolání dostanete až koncem června a nebo klidně 

až v průběhu prázdnin. 

 

 

Podrobné informace k odvolání jsem psala do minulého 
newsletteru a najdete je také v článku na webu KAMpodevitce.cz 
zde https://kampodevitce.cz/odvola... 
 

   

 
   

     
    

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 
 

Pokud vám newslettery v průběhu školního roku 

pomáhaly, můžete jako poděkování poslat 

dobrovolný příspěvek 
  

 
   

    

 

 

 

S POSLÁNÍM PŘÍSPĚVKU ZÍSKÁTE NÁROK 

NA NÁSLEDUJÍCÍ BONUSY  

• přednostní zaslání informační brožury KAM po 

devítce 2021-2022 (v průběhu letních prázdnin 

2021) 

• slevu na eBook pro výběr povolání "Rozhoduji se, 

co chci v životě dělat" (určenou deváťákům) 

• Přehlednou tabulku internetových odkazů 

užitečných při výběru budoucího povolání a školy 

 

      

Jak mohu poslat příspěvek ? 

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjkzMjkwNDczNzg0ODc0NjkzJmM9azVsOCZlPTQwOTAwMTQ5JmI9NjA3NDc0MDk2JmQ9dDlpMHQxaw==.DrK8XEH-FFhNAOobdq-dwL7oTPlUZeodgQT_eiB4gpo


 

Pokud zvažujete, že byste chtěli poslat příspěvek, podívejte se, prosím, na 

podrobnosti o částkách, bonusech i způsobu poslání zde 

 

Chci se podívat  

  

 

   
     
    

 

 

 

A CO CHYSTÁM DO BUDOUCNA 
 

tedy pro školní rok 2021-2022 ? 
 

 

 
   

    

 

 

 

Od 1. 6. 2021 bude na webu KAM po devítce  https://kampodevitce.cz/ebook-...  k 

dispozici eBook Rozhoduji se, co chci v životě dělat, který je určený deváťákům 

(případně osmákům), kteří zatím o svém profesním směřování moc nemají 

představu.  

V průběhu celého června bude k dispozici za zaváděcí cenu. 

 

 

Nejpozději začátkem září se také na webu KAM podevítce objeví aktualizovaná 

verze Průvodce KAM po devítce - jeho předností poslání je jedním z bonusů, 

takže všem, kteří jste poslali dobrovolné příspěvky dorazí s-mailem již o pár 

týdnů dříve, v průběhu prázdnin. 

 

 

 

Na popdzim plánuji spustit víkendové prožitkové kurzy (off line :-) pro 

deváťáky, zaměřené na rozhodování se o budoucím životě a profesním zaměření. 

Záleží samozřejmě na epidimecké situaci - podrobné informace o obsahu kurzů i 

termínech najdete na stránkách také v průběhu prázdnin. 

 

 

A v mezičase plánuji pokračovat v průběžném přidávání příspěvků na FB stránku 

KAM po devítce zde https://www.facebook.com/kampo...  a časem snad i na 

instagram KAM po devítce. 

   

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjkzMjkwNDczNzg0ODc0NjkzJmM9azVsOCZlPTQwOTAwMTQ5JmI9NjA3NDc0MTE0JmQ9aTd2NWkwZA==.4uZUDS0tPOHEFBw_-allWiaqgm7n0ZBgLPs9K67PxrE
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjkzMjkwNDczNzg0ODc0NjkzJmM9azVsOCZlPTQwOTAwMTQ5JmI9NjA3NDc0MTIzJmQ9azZlN241cw==.X-UoH6Wy6uPgD0mS3Jl4r0iM2hzLVS6jpdvxhdY0Y1A
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjkzMjkwNDczNzg0ODc0NjkzJmM9azVsOCZlPTQwOTAwMTQ5JmI9NjA3NDc0MTMyJmQ9YjZ5OW02dg==.ReFC1mCMeizTxIKFn9iKqwQ-CH0Z0f106TjUtWHOYYI


 
  

 

    

 

Pomocí newsletterů chci podpořit rodiče v jejich zájmu o zodpovědné rozhodování o 

budoucnosti jejich dětí a píši je z pozice rodiče rodičům. Newslettery nesuplují činnost 

a služby výchovných případně kariérových poradců na ZŠ ani jiných odborných středisek. 
 

 
   

    

 

Pavla Lopatková 
  

 

pruvodce@kampodevitce.cz  

   

 

mailto:pruvodce@kampodevitce.cz

