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Vážení rodiče,

� vítám Vás na dnešní informační schůzce, 
věnované Volbě povolání

� Dnes se dozvíte důležité informace, které 
Vám pomohou snadněji zvládnout období 
podávání přihlášek na vybrané střední 
školy

� Tato prezentace Vám bude zaslána e-
mailem, aby jste měli důležité informace 
stále po ruce/zašlou třídní učitelé/



Termíny:
� Uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče/ podává 

přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole
řediteli střední školy do 15. března 2015

� Termín pro potvrzení základní školou/pro vyplnění 
třídních učitelů, razítek a podpisů/do 23. 2. 2015 –
předáte třídním učitelům nebo výchovnému poradci

� Uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy 
vzdělávání odevzdá přihlášku řediteli střední školy do 20. 
března 2015

� Pokud uchazeč podává přihlášku na střední školu s 
talentovou zkouškou je termín odevzdání 30. 11. 2014 –
pouze školy uměleckého typu, konzervatoře – žáci 
neprojevili o tento typ vzdělávání zájem



Přihlášky:
� Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu – náležitosti jsou 

stanoveny vyhláškou č. 671/2004 Sb. kterou se stanoví podrobnosti  
organizace přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách –
viz. www.atlasskolstvi.cz - na str. 7

� Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření 
– podpis

� Pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat 2 
přihlášky

� Formuláře přihlášek jsou ke stažení na www.atlasskolstvi.cz nebo na 
webových stránkách vybraných středních škol - pozor tisknout 
oboustranně jako jeden dokument, je možné tisknout černobíle; 
pokud bude na dvou listech – neoddělitelně spojit!

� Pozor!!! Přihlášky si stahují sami zákonní zástupci žáků ne základní 
škola/v případě problémů se obraťte na výchovného poradce/



Kategorie jednotlivých stupňů 

vzdělávání/orientační členění u oborů/:
� Střední vzdělání – bez výučního listu a bez maturitní zkoušky – C - praktická 

škola, J - střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu
� Střední vzdělání s výučním listem – E – Nižší střední odborné vzdělání s 

výučním listem, H – Střední odborné vzdělání s výučním listem; E,H –
Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem

� Střední vzdělání s maturitní zkouškou – L/O – Úplné střední odborné 
vzdělání s vyučením i maturitou/po základní škole, se zahrnutím odborného 
výcviku/; L/5 - Úplné střední vzdělání s vyučením i maturitou /nástavbové 
studium po vyučení/; M – Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i 
maturitou /nástavbové studium po vyučení/; K – Úplné střední vzdělání –
všeobecné /vzdělávání na gymnáziu/; L,M – Zkrácené studium pro získání 
středního vzdělání s maturitní zkouškou; P/M/ - Vyšší odborné vzdělání na 
konzervatoři /i maturitní/

� Vysvětlení naleznete v ATLASU ŠKOLSTÍ – www.atlasskolstvi.cz - na str. 5
� Pokud je střední škola zařazena do pilotního programu ověřování – pak 

bude mít v přijímacím řízení jednotné testy z českého jazyka a literatury a 
Matematiky a její aplikace, a to 15.4. 2015, náhradní termín 14. 5. 2015. 
Záleží, zda se příslušná škola přihlásila – týká se maturitních oborů.



Zápisový lístek:
� Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, 

a to nejpozději do 15. 3. 2015
� Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou; 

to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat 
na základě odvolání

� Každému zápisovému lístku bude určeno evidenční číslo, ZL budou evidovány a 
vydány proti podpisu zákonného zástupce

� ZL převezme výchovný poradce od ředitele školy; na základě vyzvání výchovný 
poradce e-mailem nebo písemnou formou uvědomí k vyzvednutí zákonné zástupce

� V ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek příslušný krajský úřad 
dle místa trvalého bydliště uchazeče

� K čemu ZL slouží: pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém 
kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělávání a 
formy vzdělávání na dané škole potvrdit zápisovým lístkem nejpozději do 10 
pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neudělá – zaniknou 
posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání 
na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

� Vzor tiskopisu naleznete na www.atlasskolstvi.cz na str. 7



Přijímací řízení:
� Jednotlivá kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy způsobem stanoveným Vyhláškou. Počet 

kol přijímacího řízení není omezen. Musí však do 1. ročníku střední školy vyhlásit aspoň 1 kolo.
� V rámci přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout o konání přijímací zkoušky, jejíž obsah a formu 

stanoví v souladu s rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání. V takovém případě pro 
1. kolo přijímacího řízení stanoví nejméně 2 termíny pro konání přijímací zkoušky. Pokud ředitel o 
jejím konání rozhodl, pak se koná v pracovních dnech v termínech od 22. – 30. 4. 2015. O 
termínech konání přijímací zkoušky, o stanovených jednotlivých kritériích a předpokládaném 
počtu přijímaných žáků uchazečů zveřejní ředitel školy pro 1. kolo přijímacího řízení do 31. 1. 
2015; pro další kola nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

� Co se hodnotí: vysvědčení z předchozího vzdělávání/celý 8. ročník, 1. pol. 9. ročníku/; výsledky 
hodnocení dosaženém při přijímací zkoušce, je-li stanovena; výsledky hodnocení talentové 
zkoušky, je-li stanovena a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a 
zájmy uchazeče. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, pokud 
je stanovena – je vždy uvedena v podmínkách střední školy – do 31. 1. 2015.

� Pokud splní podmínky více uchazečů, než kolik jich lze přijmout, rozhoduje pořadí podle výsledků 
hodnocení přijímacího řízení.

� Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí: pokud se přijímací zkouška v 1. kole přijímacího řízení nekoná, 
zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným 
zástupcům nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. do 30. 4. 2015. 
Pokud se přijímací zkouška koná, ukončí ředitel školy hodnocení uchazečů  do 3 pracovních dnů 
po posledním termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Na základě vyhodnocení zveřejní 
seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých 
uchazečů zašle rozhodnutí o nepřijetí.

� Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola k naplnění 
předpokládaného stavu žáků. Pokud tak učiní, oznámí krajskému úřadu počet volných míst v 
jednotlivých oborech a formách vzdělávání. Krajský úřad zveřejní přehled středních škol s údaji o 
počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání. Ten bude uveřejněn na 
webových stránkách kraje a dále budou k dispozici na odboru školství krajského úřadu. www.kr-
moravskoslezsky.cz 



Odvolání:
� Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy zřizované státem, krajem, 

obcí nebo svazem obcí o výsledku přijímacího řízení lze podat ve 
lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí/pokud se doručit 
nedá, je uloženo po dobu 5 pracovních dní, pak je považováno za 
doručené/, prostřednictvím ředitele střední školy k odboru školství 
krajského úřadu. Ten zašle odboru školství spolu s odvoláním i 
kritéria, podle kterých postupoval při přijímacím řízení.

� Odvolání by mělo obsahovat: označení správního orgánu, jemuž 
bylo určeno; jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození; 
název školy, kód a název oboru, formu vzdělávání; důvod nepřijetí 
uvedený ředitelem střední školy; důvody odvolání; jméno a adresu 
trvalého bydliště zákonného zástupce nezletilého uchazeče, resp. 
uchazeče, popř. jinou adresu k doručení; datum a podpis zákonného 
zástupce nezletilého uchazeče, resp. uchazeče



Všechny důležité dokumenty, které 

budete potřebovat:
� Přihláška ke vzdělávání – nově se uvádí do přihlášky dvě školy, případně dva obory 

vzdělávání na téže škole podle své preference., následně přihlášku okopíruje, a obě 
identická vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší. Pro případné doplnění 
lékařského posudku uchazeč zašle po jednom vyhotovení oběma školám uvedeným v 
přihlášce. 

� Zápisový lístek
� Pokud se jedná o žáka se zdravotním postižením nebo jiným znevýhodněním –

doporučení z PPP nebo SPC/vyšetření pro volbu povolání/ pro daný typ 
vzdělávání/všichni zákonní zástupci byli informováni o nutnosti vyšetření svých dětí  a 
možnosti přiložení doporučení k přihláškám pro případ zvýhodnění  při přijímacím 
řízení či úlev v hodnocení/

� Dále pak dle příslušné střední školy, kde se žák hlásí, jejich nutná vyšetření, 
doporučení a souhlasy, které vyžadují individuálně – nutné projít webové stránky 
střední školy!!!! Př. souhlas s placenou asistencí, speciální zdravotní potvrzení….apod. 
– doporučuji obrátit se na VP středních škol, pokud si nebudete jisti.

� Zkratky: PLP – znamená, zda musí uchazeč absolvovat povinnou lékařskou prohlídku 
před podáním přihlášky ke studiu; OZP – udává, zda je obor vhodný pro žáky se 
zdravotním postižením, případně zdravotním znevýhodněním; DE – denní forma 
studia; PZ – přijímací zkoušky.



Ještě se rozhodujete, kam Váš potomek půjde, 

může Vám pomoci IPS – Informační a poradenské 

středisko pro volbu povolání a změnu povolání

� IPS jsou určeny: žákům, studentům a absolventům SŠ, VOŠ a VŠ; 
uchazečům o zaměstnání a dalším zájemcům

� IPS poskytuje: informace o síti středních, vyšších odborných a 
vysokých škol v ČR; oborech vzdělání; podmínkách a průběhu 
přijímacího řízení, nárocích jednotlivých profesí; možnostech 
uplatnění absolventů jednotlivých oborů v praxi; situaci na trhu 
práce v regionu i v celé ČR; situaci na trhu práce v regionu i v celé 
ČR; podmínkách a možnostech rekvalifikace

� IPS klientům pomáhá: při výběru vhodného oboru vzdělání; při 
vyhledávání školy ke zvolenému oboru; při změně studia, při 
přestupu na jinou školu

� Služby IPS jsou bezplatné!!!
� Nejbližší středisko IPS: IPS Ostrava, Opavská 1118/33, 708 00 

Ostrava – Poruba, tel. 950 143 109, 110, e-mail: ips@ot.mpsv.cz



www. odkazy:
� www.atlasskolstvi.cz
� http://portal.mpsv.cz
� www.msmt.cz
� www.kr-moravskoslezsky.cz
� www.gwo.cz
� www.istp.cz
� www.scio.cz
� www.nuv.cz
� www.infoabsolvent.cz
� www.novamaturita.cz
� www.budoucnostprofesi.cz

� http://www.specialniskola.cz



Nezapomeňte, že:
� Vaše dítě je jedinečné, vybírejte střední školu dle jeho 

schopností, vědomostí,  duševního a fyzického stavu
� Respektujme sny a reálná přání našich dospívajících –

pak jim následné studium půjde lépe
� Snažte se svého syna či dceru vidět reálně a ne 

přeceňovat či hluboce podceňovat jeho schopnosti
� Vybírejte střední školu, která bude Vaše dítě  i Vás 

respektovat a brát jako rovnocenného partnera
� Všímejte si prostředí a podmínek/bezbariérovost, 

asistenti pedagoga, …/ a přístup vedení k integraci 
zdravotně postižených či znevýhodněných do jejich 
školního prostředí



Děkuji za pozornost

� Pokud si nebudete v něčem jistí, obraťte se na 
výchovného poradce: 

� Mgr. Helena Šťastná, Konzultační hodiny: Po od 
13.00 – do 14.00 hod v budově 17. listopadu v 
Ostravě - Porubě /každé 1. pondělí v měsíci 
mimo budovu na 1. stupni – Ukrajinská 19 v 
Ostravě – Porubě/

� Kontakty: E-mail: helena.hortova@seznam.cz; 
www.specialniskola.cz v sekci VP;  tel. školy: 596 909 
350 


