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ARTIFEX – veletrh řemesel a zaměstnanosti 

•Bruntál, Společenský dům, Ruská 14 

•13.11. 2014 od 9.00 – 16.00 

•Žáci 9. ročníku půjdou v době vyučování 
10.00 – 10.45 

•Atlas školství  
 



www. Infoabsolvent.cz 
• Získáte zde např. aktuální informace o oborech vzdělání, 

přijímacích zkouškách i možnostech uplatnění po ukončení 
studia. 

• Na www.infoabsolvent.cz je možné najít např. informaci o nezaměstnanosti 
absolventů jednotlivých oborů vzdělání, ale i mnoho dalších informací jak 
o nezaměstnanosti, tak o vzdělávací nabídce všech středních škol v ČR, 
o uplatnění absolventů na trhu práce, o jejich úspěšnosti při přijímání do 
vysokoškolského vzdělání, o požadavcích zaměstnavatelů či možnostech 
absolventů se zdravotním postižením.   
 
 

• Pro žáky i absolventy jsou připraveny i informace v sekci Jak na to, kde mohou 
nalézt rady jak postupovat při rozhodování o výběru střední školy nebo 
při potížích ve studiu. Orientaci v oborech vzdělání může žákům 
zjednodušit obrázkový vstup, ve výběru pomohou videa o jednotlivých 
oborech vzdělání, dobrou pomůckou k orientaci je i Profitest. 
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            Přijímací řízení  
 

• Významnou novinkou v přijímacím řízení je skutečnost, že Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy vyhlásilo pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů středního 
vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů 

• Záměrem Moravskoslezského kraje je  zapojení středních škol všech zřizovatelů nabízejících 
studium v maturitních oborech vzdělání do tohoto pilotního ověřování a realizace 
centrálně zadávaných jednotných testů ve školním roce 2014/2015 

• A co vlastně tato novinka v přijímacím řízení obnáší? Zjednodušeně lze říci, že všichni 
uchazeči hlásící se do maturitních oborů ve středních školách v celé republice budou 
v rámci přijímacího řízení konat stejné testy!  

• Další novinkou v přijímacím řízení je nový formulář přihlášky, který naleznete na 
stránkách MŠMT. Uchazeči vyplňují tento nový formulář do všech středních škol, tedy do 
škol přihlášených i nepřihlášených do pilotního ověřování. Ve formuláři mohou uchazeči 
nově vyplnit dvě střední školy.  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore


Seznam přihlášených škol 

• Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, 
Bruntál, příspěvková organizace  

•Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, 
příspěvková organizace  

 



Dotazy a odpovědi  
ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 

 
  Obecné informace   

• Na kolik středních škol se mohu v rámci prvního kola přijímacího řízení přihlásit? 

• Stále platí možnost podat přihlášky v rámci prvního kola na dvě střední školy (dva obory vzdělání).  

• Kde dostanu přihlášku k přijetí do střední školy? 

• Formulář přihlášky mi může poskytnout střední škola, popř. základní škola. V elektronické podobě si mohu 
přihlášku stáhnout na webu MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/vyhlaseni-pilotniho-
overovani-organizace-prijimaciho-rizeni a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-
stredni-skoly-a-konzervatore.   

• Jak vyplnit přihlášku v tomto školním roce?  

• Pro školní rok 2014/15 se vyplňuje přihláška v rozsahu uvedeném na nově stanoveném tiskopisu přihlášky, 
pro denní formu vzdělávání (růžový podtisk) a pro obory vzdělání s talentovou zkouškou (modrý podtisk). 
Přihlášku je možné vyplnit elektronicky.   

• Nově se na tiskopisech přihlášky pro denní formu vzdělávání a pro obory vzdělání s talentovou zkouškou 
uvádějí dvě školy (a dva obory vzdělání), pokud se na ně uchazeč hlásí. Když se hlásí jen na jednu školu (obor 
vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje. V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na 
jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž 
školu a druhý obor vzdělání.  
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• Jak vyplním kolonku „Termín přijímací zkoušky“ na přihlášce? 

• V uvedené kolonce se uvádí termíny „školní“ přijímací zkoušky, která je stanovena 
ředitelem školy (pokud ji škola z rozhodnutí ředitele školy koná podle § 60 odst. 2 
školského zákona a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o 
organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách), jak je uvedeno i 
v poznámce 3b na přihlášce. Tato kolonka není určena k vyplnění termínu stanoveného 
pro konání jednotných testů ve vyhlášení pilotního ověřování (je pevně dán).  

• Je uvedení pořadí škol v přihlášce závazné? 

• Není. O volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového 
lístku. 

• Kdy je nezbytný lékařský posudek v přihlášce ke střednímu vzdělávání?  

• Do tiskopisu přihlášky pro daný obor vzdělání se lékařský posudek doplňuje (jako dosud) 
jen v případě, kdy se uchazeč hlásí na obor vzdělání, u kterého jsou podmínky zdravotní 
způsobilosti uchazeče ke vzdělávání stanoveny nařízením vlády č. 211/2010 Sb., 
o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů. (Zpravidla se např. nepožaduje pro obor Gymnázium, s výjimkou 
oboru Gymnázium se sportovní přípravou.) 

 



• Musí být přiložen lékařský posudek na samostatném tiskopisu, nebo stačí jeho zapsání 
v přihlášce?  

• Zpravidla stačí vyplnění jen v přihlášce. Pokud je posudkový závěr obsáhlejší, lze jej uvést 
v příloze přihlášky. Pokud se uchazeč hlásí v rámci jedné přihlášky k přijetí ve dvou různých 
oborech vzdělání (např. Obchodní akademie a Zdravotnický asistent), může lékařský 
posudek (posudkový závěr) obsahovat takové hodnocení zdravotní způsobilosti uchazeče, 
které zohlední jeho předpoklady pro každý z obou oborů vzdělání. K přihlášce pro dotčený 
obor vzdělání lze i v dalších kolech přijímacího řízení přiložit ověřenou kopii posudku, který 
vyjadřuje způsobilost vzdělávat se (nemusí být vystaven znovu).  

• Dokdy a komu je třeba odevzdat přihlášku k přijetí do střední školy? 

• Vyplněná přihláška se odevzdává v listinné podobě. Přihlášku lze okopírovat (v případě 
elektronického vyplnění dvakrát vytisknout). Obě vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce 
podepíší a škola na obou vyhotoveních potvrdí výpis známek z vysvědčení (pokud nejsou 
přiloženy ověřené kopie vysvědčení). Po (případném) doplnění lékařského posudku zašle 
uchazeč přihlášky na obě zvolené střední školy, na každou z nich po jednom vyhotovení. 

• Přihláška musí být odevzdána (nebo doručena) zákonným zástupcem nebo uchazečem 
(podle § 60 odst. 5 školského zákona) do 15. března 2015 (podle § 60b odst. 1 
školského zákona) středním školám, kam se uchazeč hlásí.  

 



                                    Shrnutí 

Přihláška do denní formy vzdělávání – do 15. března 

( obor vzdělání s talentovou zkouškou – do 30. 
listopadu) 

Pro první kolo přijímacího řízení lze podávat dvě 
přihlášky 

Po přijetí  žák potvrdí zápisovým lístkem do 10 dnů ode 
dne oznámení o rozhodnutí. Každý žák obdrží pouze 
jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou  



        

              Děkuji Vám za pozornost a přeji pěkné odpoledne 

 

 

              Mgr. Michaela Mikulková, výchovný a kariérový poradce 

                                Kontakt:    tel: 775 362623 

                                                mail: mikulkova@zspetrin.cz 

                                                          www.skolaonline.cz    
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