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ARTIFEX – veletrh řemesel a zaměstnanosti

• Se letos nekoná. Doplňující informace k on-line burze 
na https://burzaskol.online.

• Máme aktuálně zadanou burzu Bruntál (Artifex) na 9.12.2020.
• Atlas školství 
• DATABÁZE STŘEDNÍCH ŠKOL
• Školy v nich můžete vyhledávat podle různých kritérií a existuje 

hned několik různých databází. Doporučuji začít zde
• https://www.atlasskolstvi.cz/

https://burzaskol.online/
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNTQ4MDg0MzIxMjI1NTQ1MzEzJmM9ZThoOSZlPTM5OTgyODA3JmI9NDQ3NzI0ODM5JmQ9ZDJjOGczbg==.cLTEEzqoqo5YbElbi1haGYa2PDlPcB2P2B9ImvVj_Vc


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 zaměstnanosti 
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.

http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/5-1-02/Nezamestnanost-absolventu-podle-oboru-vzdelani/12
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClankyAbsolventi/12?Rozbalit=28
http://www.infoabsolvent.cz/Obory?uroven=1&uroven2=26
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClankyAbsolventi/25
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/5-4-03/Uspesnost-pri-prijimacim-rizeni-na-VS-a-VOS/1
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClankyAbsolventi/26
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClankyZP/45
http://www.infoabsolvent.cz/Rady/1
http://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-17/Deset-kroku-pred-rozhodnutim
http://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-2-13/Hm-vypada-to-na-vyhazov
http://www.infoabsolvent.cz/Pruvodce
http://www.infoabsolvent.cz/MultimedialniPruvodce
http://www.infoabsolvent.cz/Profitest


Co nás čeká?

• Karierové dotazníky, práce se třídou na téma volba 
povolání

•prezentace studijních oborů různých škol

•Dny otevřených dveří

• Individuální pohovory s jednotlivými žáky popř. rodiči

•Podání přihlášek

•Přijímací zkoušky

• Zápisový lístek



• Přijímačky – co musím vědět

do 30.
listopadu 

2020

Umělecké obory v konzervatořích

do oborů s talentovou zkouškou, tzn.:

• ze skupiny oborů 82 Umění a užité 
umění 

• 4, 6 a 8 letých oborů Gymnázium se 
sportovní přípravou

do 1. března 
2021

do všech ostatních oborů

Jak se přihlásím na střední školu

V prvním kole přijímaček si můžeš 

podat dvě přihlášky ke studiu, 

například si zvolíš jeden obor ve dvou 

školách nebo dva různé obory v jedné 

škole, a to kdekoli v České republice. 

Termíny pro jejich podání do 1. kola 

přijímaček jsou závazné pro všechny 

obory i školy.

Přihlášku ke studiu podej včas



Termín Aktivita                 

30. listopadu 2020         Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. 
2.-15 ledna 2021             Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se 
sportovní 

přípravou. 
2.-15. února 2021           Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou 
15.-31. ledna 2021 Talentové zkoušky v konzervatořích. 
1. března 2021 Odevzdání přihlášky ke vzdělávání na střední školy do oborů bez talentové zkoušky. 
12. dubna 2021 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory 
vzdělání, 

včetně nástavbového studia 
13. dubna 2021                2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory 
vzdělání, 

včetně nástavbového studia 
12. května 2021              1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání. 
13. května 2021 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání. 

Dokument s termíny je zveřejněn na stránkách MŠMT zde https://www.msmt.cz/le/53812/ 



• Do všech maturitních oborů se povinně koná jednotná 
přijímací zkouška. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou 
skupiny oborů 82 a uměleckých oborů v konzervatořích, které 
probíhají v jiném režimu. Kromě jednotné zkoušky můžeš ještě 
konat i školní zkoušku.  Jestliže ji škola vyhlásí (může, ale 
nemusí), vyhlásí ředitel školy dva volitelné dny/termíny pro její 
vykonání. Jeden z nich si vyber a zapiš do přihlášky k oboru. 



Jednotná zkouška
•Pojem „Jednotná zkouška“ je uplatněn do přihlášky 

v souvislosti s možností konat jednotnou přijímací 
zkoušku v prvním kole přijímacího řízení v oborech 
s MZ ve 2 termínech. 
•Písemné testy jednotné zkoušky tak může uchazeč 

konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve 
škole uvedené na přihlášce jako 1. škola, ve druhém 
stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce 
jako 2. škola. 



Termíny pro jednotnou přijímací zkoušku

• Vysvědčení z předchozího vzdělávání

• Výsledek jednotné přijímací zkoušky ( je-li součástí)

40% pro obor Gymnázium se sportovní přípravou

60% pro ostatní obory

• Výsledek školní přijímací zkoušky ( je-li stanovena)

• Příp. další skutečnosti

Ilustrační testy budou školám pro zkoušky nanečisto zpřístupněny 7.2. 2020 
na webu https://prijimacky.cermat.cz

Kritéria přijímacího řízení

•14 a 15. dubna    4 leté obory
•16 a 17. dubna    víceletá gymnázia

https://prijimacky.cermat.cz/


• Tiskopis přihlášky dostanou ve škole. 

• Za vyplnění přihlášky, včasné podání a další náležitosti odpovídáš 
sám/sama, resp. tvoji zákonní zástupci (rodiče nebo jiná pověřená 
osoba).

• V prvním kole přijímaček můžeš podat dvě přihlášky. Když využiješ této 
možnosti, uveď do tiskopisu přihlášky obě školy (nebo oba obory). 

Na obou přihláškách musí být školy uvedeny v tomtéž pořadí.

• Pokud je požadován lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
uchazeče jako podmínka k přijetí do určitých oborů, musíš zajít ke 
svému lékaři. Posudek se píše rovnou do přihlášky. Je li vyjádření delší, 
přilož ho k přihlášce v ověřené kopii (ověření provedou na každé poště).

• Zdravotní požadavky pro studium

http://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-04/Zdravotni-pozadavky


• Závěr zdravotní způsobilosti

•může lékař v tiskopise přihlášky vyjádřit tak, že 
uchazeč je pro příslušný obor vzdělání:
• Způsobilý, 
• Způsobilý s omezením (viz lékařský posudek 

v příloze),
•Nezpůsobilý (viz lékařský posudek v příloze). 

•Uchazeče bez této způsobilosti nelze v daném oboru 
vzdělání přijmout. 



• V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami

se vychází z doporučení školského poradenského 
zařízení. (nový formulář) Je potřeba mít dvě vyhotovení 
(nebo úředně ověřená kopie)Předkládání doporučení 
školského poradenského zařízení, a tím žádosti na 
úpravu podmínek přijímacího řízení, je ale na uchazeči 
nebo jeho zákonném zástupci (nepředkládá se povinně) 
. Z doporučení může případně vyplývat, že je vhodné 
podání přihlášky na jiný obor vzdělání. 

Součástí doporučení je informovaný souhlas. Nejlépe 
podepsat v poradně a nechat si vysvětlit.



•Pozvánka k přijímací zkoušce
Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky 
obsahuje zejména informace o předpokládaném počtu přijímaných 
uchazečů a kritériích přijímacího řízení stanovených ředitelem školy, 
místu a čase konání přijímací zkoušky ve dvou termínech, obsahu 
přijímací zkoušky, označení oboru vzdělání, do kterého bude 
přijímací zkouška konána, formě přijímací zkoušky a seznam 
povolených pomůcek pro její konání. 

Pozvánku ke konání jednotné zkoušky nebo talentové zkoušky v 
prvním kole přijímacího řízení zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 
14 dní před termínem konání této zkoušky. 

Pozvánka ke konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v 
náhradním termínu se zasílá uchazeči nejpozději 7 dní před konáním 
zkoušky. 



• Zveřejňování výsledků přijímacího řízení 
Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve 
škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup a) pořadí 
uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení a 
b) kritéria přijímacího řízení. (2) Pořadí uchazečů se 
zveřejňuje pod registračním číslem. Registrační číslo je 
přiděleno uchazeči ve škole nejpozději v den přijímací 
zkoušky nebo talentové zkoušky před jejím zahájením. V 
případě, že se přijímací zkouška nekoná nebo ji v 
souladu s kritérii přijímacího řízení není uchazeč povinen 
konat, sdělí přidělené registrační číslo uchazeči písemně 
ředitel školy zároveň s informací o nekonání přijímací 
zkoušky. 



•Odvolací řízení 
Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení určí ředitel školy. 
Ředitel školy postoupí krajskému úřadu spolu s odvoláním a správním 
spisem kritéria přijímacího řízení, podle kterých postupoval při 
přijímacím řízení, případně další dokumenty důležité pro rozhodnutí o 
odvolání. 



• Zápisový lístek 
Při převzetí zápisového lístku střední škola nebo konzervatoř ověřuje, 
zda údaje uvedené v zápisovém lístku odpovídají údajům v přihlášce. V 
případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává na základě 
písemné žádosti bez zbytečného odkladu orgán, který jej vydal, 
náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti o vydání náhradního 
zápisového lístku je čestné prohlášení uchazeče nebo zákonného 
zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil 
ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného 
zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče. V případě souběhu 
způsobů, kdy lze vzít zpět zápisový lístek podle § 60g odst. 7 školského 
zákona, lze uvést údaje o zápisu uchazeče na další školu v zápisovém 
lístku na druhé straně tiskopisu. 



Dokument MŠMT k přijímacímu řízení ve šk. roce 2020/2021
(pro přijetí pro školní rok 2021/2022) .
12ti stránkový pdf dokument MŠMT nazvaný "Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve 
školním roce 2020/2021" najdete na tomto odkazu https://www.msmt.cz/file/54092...

Obsahuje například informace o podávání přihlášek, vydávání zápisových lístků, termíny pro vyhlášení 
přijímaček na školy s talentovou zkouškou a další.

Vyplňování známek z 2.pol 8. třídy do přihlášek na SŠ
V newsletteru č. 2 jsem zmiňovala informaci, že v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru
SARS CoV-2, nelze v rámci kritérií přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 hodnotit hodnocení na 
vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020."

K tomu chci ještě doplnit upřesnění, že tyto známky budou přesto součástí přihlášky (je třeba je do ní vyplnit), 
pouze k nim střední škola nebude při přijímacím řízení přihlížet.

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNTQ4MDg0MzIxMjI1NTQ1MzEzJmM9ZThoOSZlPTM5OTgyODA3JmI9NDQ3NzI0ODI3JmQ9ZTJmMnM3dw==.Hm_wKy8bs9Xf4xjeQ0DK71Cgtq-JuB7porV-O9wKt1c


S h r n u t í

Přihláška do denní formy vzdělávání – do 1. března

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

Pro první kolo přijímacího řízení lze podávat dvě 
přihlášky

Pro druhé kolo není omezení v počtu přihlášek.

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: 553821211

mail: mikulkova@zspetrin.cz

mailto:mikulkova@zspetrin.cz

