
Vážení rodiče, 

právě jste postaveni před problém, jak nejlépe pomoci svému dítěti vybrat střední školu, která 
by byla vhodnou cestou směřující ke zvolenému povolání. Cest existuje vždy několik, ovšem 

každému dítěti nemusí vyhovovat ta nejkratší. Proto při výběru zvažte nejen zájmy, ale i 
temperament, zdravotní stav a hlavně schopnosti svého dítěte. Přijměte prosím touto 
písemnou formou vy a vaše dítě pomoc při vašem společném rozhodování.  

Přijímací řízení 2015 – 2016 

Přihlašování ke vzdělávání 

uchazeč může do 1. kola přijímacího řízení do denní formy vzdělávání ve 

střední škole podat dvě přihlášky, a to do 15. března 2016 (resp. do 30. 
listopadu),v dalších kolech přijímacího řízení vyplní uchazeč na přihlášce 

pouze jednu střední školu (resp. jeden obor vzdělání), počet přihlášek není  

v dalších kolech omezen. 

Hlásím se do maturitního oboru 
Stejně jako loni se budou i v tomto školním roce ověřovat jednotné testy při přijímacích 

zkouškách do některých maturitních oborů v denní formě vzdělávání.  

 

Jednotné testy 

Centrálně zadané testy z předmětů český jazyk a literatura a matematika se 

budou ověřovat pouze ve školách, které přihlásily alespoň jeden maturitní 

obor.   

Testování proběhne v termínu před obvyklým obdobím pro zkoušky.  

Kromě jednotných testů může škola organizovat i vlastní přijímací zkoušku. Ta 

již bude realizována v termínu pro běžné zkoušky. V tomto případě bys 

absolvoval zkoušky ve dvou dnech.  

Podrobné informace o tom, jak to bude u tvého oboru a školy, najdeš v sekci 

Kam na školu přímo u jednotlivých oborů. 

Termíny pro první kolo přijímacího řízení 
(platí pro všechny školy bez ohledu na zřizovatele) 

 

 

Náhradní termín konání zkoušky formou jednotných testů: 14. května 2016.  

Je umožněn pouze tehdy, když se písemně omluvíte pro vážné důvody nejpozději do  

15. dubna 2016   jednotné testy - pro 4leté obory gymnázií a středních odborných škol 

18. dubna 2016  jednotné testy - pro 6 a 8leté obory gymnázií 

22. – 30. dubna 2016 obvyklé období – pro ostatní obory, které se ověřování neúčastní  



3 dnů po zkoušce a ředitel školy tvou omluvu uzná.   

 

Kritéria přijímacího řízení nejpozději do 31. ledna 2016 

O formě, požadavcích, zařazení jednotných testů a hodnocení výsledků přijímacího řízení 

rozhoduje ředitel střední školy.  

    Stanovená kritéria a jejich bodové hodnocení zveřejní nejpozději do konce ledna na 

školních webových stránkách. Kritériem může být prospěch z předchozího vzdělávání, 

výsledky při přijímací zkoušce, ale např. i úspěchy z vědomostních žákovských soutěží 

a olympiád aj. 

    Pro vykonání přijímací zkoušky v běžném období vyhlásí ředitel školy v prvním kole 

dva volitelné termíny (pro zkoušku formou jednotných testů je stanoven jen jeden 

termín).  

    Pro každý obor (i v rámci jedné školy) mohou být kritéria různě kombinována, 

např. celkový prospěch žáka za více období nebo jen z vybraných předmětů, stejně tak je 

různé i hodnocení.  

Vyhodnocení výsledků přijímacího řízení   

Nejpozději 3 pracovní dny po druhém termínu zkoušky na střední škole rozhodne 

ředitel o výsledcích a neprodleně je oznámí. 
 

Uchazeči, kteří absolvují jednotné přijímací testy, se dozvědí o svém přijetí nejdříve 

22. dubna.  

Testy se vyhodnocují centrálně. Výsledky budou zaslány řediteli školy a zároveň do 

druhé školy v přihlášce (pokud je tato škola do ověřování testů přihlášena). Celkové 

vyhodnocení k přijetí uchazečů provede ředitel školy podle kritérií, která stanovil.  

Pokud se zkouška do oboru nekoná a přijetí uchazeče se řídí jinými podmínkami 

(např. školní prospěch), budou výsledky oznámeny také nejdříve 22. dubna. 
 

Oznámení o přijetí ke studiu  

Rozhodnutí o přijetí nedostaneš písemně jako dříve.  

Seznam přijatých uchazečů (uvedených pod přiděleným registračním číslem), jejich 

pořadí podle výsledků hodnocení a také všechna hodnoticí kritéria se zveřejní na 

přístupném místě ve škole a na školním webu po dobu alespoň 15 dnů. 
 

Zápisový lístek  

Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých  musíš 

potvrdit svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Totéž platí 

v případě zkoušky v náhradním termínu.  

Když lístek neodevzdáš = nepřihlásíš se ke studiu v dané škole, vzdáváš se možnosti 

stát se jejím žákem (např. jsi zvolil/a druhou školu).  



Jestliže uspěješ v obou školách, máš právo rozhodnout se, do které lístek podáš.  

Tiskopis zápisového lístku dostaneš ve své základní škole v době podání přihlášky. 

Uchazeč, který není žákem základní školy (např. cizinec), získá zápisový lístek na 

krajském úřadě podle místa pobytu, případně sídla školy, na kterou se hlásí.  

Platný je pouze originál tiskopisu s příslušnými znaky. Při jeho ztrátě nebo poškození 

musíš požádat o vydání duplikátu instituci, od které jsi obdržel originál.  

Zapsaný uchazeč již své rozhodnutí nemůže změnit. Výjimkou je situace, kdy byl 

přijat do druhé školy na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek 

je mu vrácen po předložení výsledku odvolání a není rozhodující, ve kterém kole 

řízení úspěšné odvolání proběhlo.  

 

Struktura středních škol v ČR, na kterých lze pokračovat po ZŠ:  

1. Gymnázia - čtyřletá, zakončená maturitní zkouškou, nejnáročnější, po 
ukončení se předpokládá další studium na vysokých školách či vyšších 

odborných školách  

2. Střední odborné školy (SOŠ) - čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou, po 
absolvování lze pokračovat ve studiu na vysokých a vyšších odborných školách 

- Střední průmyslové školy (SPŠ)  

- Obchodní akademie (OA)  
- Střední zemědělská škola  

3. Konzervatoře - šestileté (umělecké zaměření)  

4. Střední odborná učiliště (SOU) a učiliště (U)  

- čtyřleté učební obory s maturitou (zvlášť náročná dělnická a řemeslná 
povolání)  

- tříleté učební obory, výuční list, lze si v následném dvouletém nástavbovém 

studiu doplnit vzdělání ukončené maturitní zkouškou  
- dvouleté učební obory (méně kvalifikovaná povolání)  

5. Rodinné školy - většinou tříleté, příprava pro rodinný život s různým 

zaměřením (zdravotnictví, administrativa, odívání atd.)  
6. Integrované střední školy (mají právo vyučovat obory SOU i SOŠ)  

7. Speciální školy (pro žáky se zdravotním postižením)  

Pozn.: V nabídce některých středních škol se nově můžete setkat se studijním 

oborem s názvem lyceum. Tyto maturitní obory poskytují široký obecně 
odborný základ a vytvářejí předpoklady pro studium na vysoké škole 

příslušného směru ( např. technické lyceum).  

 
Školy podle zřizovatele:  

• veřejné (zřizované krajem)  

• soukromé (může se platit školné)  
• církevní  

• vojenské  

 



Nemůže-li se Vaše dítě rozhodnout, kterou školu zvolit, nabízím několik 

možností, s kým se odborně poradit:  

Koncem září se koná ve Svitavách Burza středních škol, kde můžete získat 

podrobné informace o jednotlivých školách svitavské oblasti, je pozváno 40 
škol. 

1. Informační a poradenské středisko (IPS) při Úřadu práce - Husova 314, - 

zde najdete nejširší síť informací o všech povoláních, školách a studijních 
oborech po celé ČR, dále si děti mohou otestovat své zájmy a schopnosti 

pomocí počítačových programů a po odborné konzultaci s pracovníkem 

střediska obdrží nabídku vhodných možností profesní orientace po 
absolvování ZŠ.  

2. Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) Ústí nad Orlicí poskytuje 

odborný psychologický rozbor schopností a studijních předpokladů dětí, 

možnosti profesní orientace, informaci o přihlášení jste již obdrželi. 
3. Žáci ve škole dostanou brožuru přehled škol Pardubického kraje  

4. Další instituce a jejich adresy lze získat na internetu. :  

www.infoabsolvent.cz zde získáte veškeré informace o školách, povoláních, 
testy pro volbu povolání  

www.nuov.cz Kam na školu - Databáze středních škol a oborů  

 
Na závěr  

• Při výběru střední školy se v minulosti osvědčila osobní návštěva přímo na 

zvolené škole v rámci Dnů či týdnů otevřených dveří, popřípadě v jiném 

dohodnutém termínu dříve, než si dítě podá přihlášku. Nebojte se zeptat se na 
vše, co vás zajímá! Vyhnete se tak nepříjemným překvapením při přijímacích 

zkouškách nebo při nástupu do školy.  

• Berte na vědomí přání svého dítěte, zkuste se oprostit od vašich nesplněných 
životních představ, které teď možná chcete realizovat prostřednictvím vašeho 

"deváťáka"!  

• Podpořte psychicky vaše dítě, pokud se podceňuje.  
• Uvědomte si, že přeceňování dovedností dítěte často končí přestupem na 

méně náročnou školu (obor) v průběhu či na konci 1. ročníku SŠ.  

• V neposlední řadě zvažte finanční nákladnost studia (školné, dojíždění, 

ubytování na internátě, nákup pomůcek, ...) a následnou finanční náročnost 
zajištění odpovídajícího pracovního prostředí a pracovních nástrojů po 

ukončení studia při vlastním výkonu povolání (kadeřnický salón, dílna 

automechanika apod.).  
• Žákům je k dispozici po domluvě s výchovnou poradkyní počítač s 

internetem k usnadnění volby povolání.  

• Máte-li zájem, přijďte i s dítětem do naší školy na konzultaci.  

 


