
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYiuTBsofWAhVDvRoKHXejBV0QjRwIBw&url=http://zaci.zsnadrazi.cz/makos/pravidla.html&psig=AFQjCNFWhwqQOwVC2JlObT8jQml0oKfZ4w&ust=1504472380941736


Než se rozhodnete pro střední školu…
Každé rozhodnutí stojí na informacích.

03.10.2018 vytvořila Mgr. Irena Petráňová
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Výuční list nebo maturita?

– speciální psychologické vyšetření profesní orientace žáka je možné
si objednat v Pedagogicko-psychologické poradně v Č. Krumlově (www.pppcb.cz)
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Jak žákům pomáhá naše škola…

03.10.2018 vytvořila Mgr. Irena Petráňová
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- jako příprava na další formu vzdělávání je na naší škole  
zaveden předmět Profesní orientace (1 hodina/týden) 

- návštěva v Informačním a poradenském středisku Úřadu 
Práce v Č. Krumlově

- dvoudenní projekt Zátoň (volba povolání - umění se správně 

rozhodnout, návštěva bývalých žáků školy)

8. ročník
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- společná schůzka rodičů vycházejících žáků ve škole: středa 3.10.2018

- aktuální informace na webu školy (www.zsnadrazi.cz) vlevo na liště v sekci 
ŠPP–poradce  + na nástěnce v 1. patře školy 

- konzultace s  výchovným poradcem (kabinet VP, přízemí): termín je možný 
po předchozí domluvě, email: petranova@zsnadrazi.cz

- návštěvy náborářů na naší škole (na podzim, informují o možnostech studia, 

požadavcích, náročnosti školy a následném uplatnění v praxi)

- akce (prezentace středních škol)

9. ročník
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7. – 9. listopadu 2018
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- v budově Střediska praktického vyučování, Pod Kamenem 179,  
Český Krumlov (prosinec)

DEN ŘEMESEL

- představí především stavební obory: 

truhlář, tesař, zedník, klempíř a instalatér
+ kuchař-číšník, prodavač, pečovatelské služby a ošetřovatel
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listopad – březen (končí termínem přijímacích zkoušek)

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

I. HERMANNOVÁ - 1x týdně 9.B, pátek 6:55–7:40 (učebna chemie) 

M. JANOTOVÁ - 1x týdně 9.A, středa 6:55–7:40 (učebna 9.A )
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Další zdroje informací…

03.10.2018 vytvořila Mgr. Irena Petráňová

Kde hledat informace o středních školách a nabízených oborech?
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Atlasy školství – brožura všech středních škol a 
jejich studijních oborů s aktuálními informacemi o 
studijní nabídce škol, kapacitě oborů i obsahu 
přijímacích zkoušek. 

Každý žák 9. ročníku obdrží jeden výtisk Atlasu školství z ÚP (říjen), 
který obsahuje všechny základní informace a přehled škol v jihočeském kraji. 
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- webové stránky jednotlivých středních škol + Dny otevřených dveří 

Mnohé školy nabízejí například          
i workshopy, kde si zájemci mohou 
vyzkoušet nejrůznější aktivity, 
anebo přípravné kurzy, které 
mohou žákům pomoci se připravit 
na přijímací zkoušky.
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Infoabsolvent webové stránky

- přehledy středních škol a učebních oborů na internetu + zajímavé odkazy:

Atlas školství webové stránky

Průvodce světem povolání webové stránky webové stránkySeznam škol
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webové stránkyŘemeslo žije

SCIO webové stránkyZkoušky na nečisto webové stránky

webové stránkyE-matematika
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20 motivačních reportáží na propagaci technického vzdělávání 
na středních školách. 

Každá reportáž je zaměřena na konkrétní profesi a konkrétní obor 
studia, zároveň je v závěru uveden seznam škol, kde je možné tyto obory 
studovat. 

Odkaz na reportáže zde:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBSfUsV7jtOtdyvD4Z9VIb_vSie242hek

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYiuTBsofWAhVDvRoKHXejBV0QjRwIBw&url=http://zaci.zsnadrazi.cz/makos/pravidla.html&psig=AFQjCNFWhwqQOwVC2JlObT8jQml0oKfZ4w&ust=1504472380941736
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBSfUsV7jtOtdyvD4Z9VIb_vSie242hek
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSmIiQn6rWAhWCtxoKHU8vAZoQjRwIBw&url=http://www.msunion.cz/hlavni-aktivity/kalendar-akci/konference-uplatnitelnost-a-podpora-technickeho-vzdelavani-inovativnimi-metodami&psig=AFQjCNEJKYSPxy-NRpguSiJBhhS23lk3Bw&ust=1505669707183637


03.10.2018 vytvořila  Mgr. Irena Petráňová

Aktuální  informace k přijímacímu řízení na SŠ naleznete na stránkách:

MŠMT

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
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Doporučujeme 

sledovat internetové stránky 

zvolené střední školy.

Najdete tam ty nejaktuálnější informace týkající se 

Dnů otevřených dveří i přijímacích zkoušek.
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- publikace
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Jak se přihlásit na střední školu…
Přihlášku je nutné podat včas.

03.10.2018 vytvořila Mgr. Irena Petráňová
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03.10.2018 vytvořila  Mgr. Irena Petráňová

- v 1. kole přijímaček je možno podat dvě přihlášky ke studiu 
(na jeden obor ve dvou různých školách nebo na dva různé obory v jedné škole)

- termíny pro podání přihlášky platí pro všechny obory (maturitní, 
s vyučením i bez):

• do 30. listopadu – do oborů s talentovou zkouškou 
• do uměleckých oborů v konzervatořích (např. obor Hudba)

• do oborů maturitních i s vyučením ze skupiny oborů
82 Umění a užité umění (např. obor s maturitou Užitá malba, obor 

s vyučením Umělecký kovář a zámečník)

• do 4, 6 a 8letých oborů Gymnázia se sportovní přípravou

• do 1. března - do všech ostatních oborů
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03.10.2018 vytvořila  Mgr. Irena Petráňová

Žáci naší školy nemusí vyplňovat přihlášky v podobě růžových a modrých   
formulářů. Přihlášky jim totiž vytiskneme ve škole.

1) PŘED vytištěním přihlášky je nutné:
• předat výchovnému poradci název střední školy a kód oboru, na které 
si žák podává přihlášku
• aktualizovat všechny osobní a kontaktní údaje žáka v bakalářích 
(tel. číslo, e-mailová adresa apod.)

Žák si domluví  s VP schůzku, po které obdrží 2 kopie přihlášek a instrukce, co ještě 
musí do přihlášky doplnit před odesláním na SŠ.

2) PO vytištění přihlášky je nutné ještě doplnit:
• potvrzení opisu klasifikace (osobně u ředitelky školy)
• termíny talentové/přijímací zkoušky
• místo, datum, podpis uchazeče a zákonného zástupce
+ (pokud je požadován) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti 
uchazeče
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03.10.2018 vytvořila  Mgr. Irena Petráňová

Vyplněné a základní školou potvrzené přihlášky

zasílají sami rodiče (ne základní škola) 

doporučeně poštou na adresu střední školy 
nebo podají osobně v kanceláři střední školy.
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03.10.2018 vytvořila Mgr. Irena Petráňová

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením
školského poradenského zařízení.

Doporučení ŠPZ uchazeč odevzdává společně s přihláškou ke vzdělávání
- pro 1. kolo přijímacího řízení nejpozději k 1. březnu (u oboru vzdělání
Gymnázium se sportovní přípravou k 30. listopadu).

Uchazeč ke všem přihláškám (až čtyřem), které ve školách odevzdává pro 1. kolo
přijímacího řízení, přikládá jedno totožné doporučení ŠPZ, které je mu
vydáváno na základě jeho žádosti; počet originálních vyhotovení doporučení je
dán počtem přihlášek uplatněných uchazečem.

Uzpůsobením podmínek konání jednotné přijímací zkoušky 
uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami
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Kritéria přijímacích zkoušek…
Požadavky na uchazeče, skladba přijímacích zkoušek             

a hodnocení výsledků.

03.10.2018 vytvořila Mgr. Irena Petráňová
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03.10.2018 vytvořila  Mgr. Irena Petráňová

Obory s talentovou zkouškou: 
kritéria se zveřejní do 31. října

Ostatní obory: 
kritéria se zveřejní do 31. ledna

podání přihlášky do 30. listopadu podání přihlášky do 1. března

• Ředitel střední školy je povinen stanovit a zveřejnit kritéria prvního kola 
přijímacího řízení. Údaje jsou vyvěšeny na veřejně přístupném místě přímo 
ve škole a také na internetových stránkách školy.
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03.10.2018 vytvořila  Mgr. Irena Petráňová

TALENTOVÁ ZKOUŠKA

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

ŠKOLNÍ  ZKOUŠKA
- kromě povinné jednotné přijímací zkoušky 
může škola organizovat ještě i vlastní 
školní zkoušku (např. test studijních 
předpokladů).

TÝKÁ SE: všech maturitních oborů, všech víceletých gymnázií (včetně 
Gymnázia se sportovní přípravou)
NETÝKÁ SE: maturitních oborů s talentovou zkouškou ze skupiny oborů 
82 nebo uměleckých oborů v konzervatoři, učebních oborů bez maturity
- dva pevné termíny pro stanovuje MŠMT
- probíhá formou písemných testů z českého jazyka a literatury a 
matematiky (nepřipravuje je škola, ale Centrum pro zjišťování výsledků 
vzdělávání a jsou centrálně vyhodnocovány)

TÝKÁ SE: uměleckých oborů 
v konzervatořích (např. obor Hudba), 

oborů maturitních i s vyučením ze 
skupiny oborů 82 Umění a užité 
umění (např. obor s maturitou Užitá malba, 

obor s vyučením Umělecký kovář a zámečník)
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03.10.2018 vytvořila  Mgr. Irena Petráňová

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, výsledky 
školní zkoušky, úspěchy z vědomostních žákovských soutěží a olympiád aj.), stejně tak 
mohou být různě bodově hodnocena. 

Výjimkou je hodnocení jednotné přijímací zkoušky:
Její výsledek se bude na celkovém hodnocení podílet nejméně 60 % a u oborů 
gymnázií se sportovní přípravou nejméně 40 %. 

výhoda jednotných zkoušek: pokud je využito podání dvou přihlášek – dvakrát 
probíhá zkouška - do hodnocení se vždy započítá lepší výsledek, KTERÝ BUDE 
AUTOMATICKY PŘEPOSLÁN NA OBĚ STŘEDNÍ ŠKOLY.

HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
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Termíny přijímacích zkoušek…
ve školním roce 2018/2019

03.10.2018 vytvořila Mgr. Irena Petráňová
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03.10.2018 vytvořila  Mgr. Irena Petráňová

První kolo přijímacího řízení

Platí pro Období talentových zkoušek
(v pracovních dnech)

Dva pevné termíny

pro jednotnou zkoušku

Období přijímacích zkoušek 
(v pracovních dnech)

- možná školní zkouška

gymnázia se sportovní přípravou 2. leden - 15. únor 2019

12. duben a 15. duben 2019

Náhradní termíny: 13.5. a 14.5. 2019

(platí pro všechny obory)
12.  - 28. duben 2019

(maturitní obory)

22. – 30. duben 2019

(nematuritní obory)

4leté obory vzdělání (gymnázia a 

odborné školy) -

6 a 8leté obory gymnázií

-

16. duben a 17. duben 2019

obory s talentovou zkouškou ze 

skupiny oborů 82 Umění a užité 

umění

2. - 15. leden 2019

(maturitní i nematuritní obory) -

umělecké obory v konzervatoři 15. – 31. leden 2019 -

ostatní nematuritní obory 2. - 15. leden 2019 -
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03.10.2018 vytvořila  Mgr. Irena Petráňová

Koho se týkají státní přijímací zkoušky a kdy budou probíhat?  

Testování proběhne na všech maturitních oborech. 

  

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání         

s výučním listem a obory se zkráceným studiem. Dále se netýkají uměleckých škol, kde se 

konají talentové zkoušky v termínu od 2. ledna do 15. ledna a konzervatoří, kde se konají 

talentové zkoušky v termínech od 15. ledna do 31. ledna 2019. 

Termíny testů státních přijímacích zkoušek proběhnou v následujících dnech: 

První řádný termín - čtyřleté obory 12. dubna 2019 

První řádný termín - šestileté a osmileté obory 16. dubna 2019 

Druhý řádný termín - čtyřleté obory 15. dubna 2019 

Druhý řádný termín - šestileté a osmileté obory 17. dubna 2019 

První náhradní termín – pro všechny obory 13. května 2019 

Druhý náhradní termín – pro všechny obory 14. května 2019 
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03.10.2018 vytvořila  Mgr. Irena Petráňová

Ředitel školy určí v rámci stanoveného období pro zkoušky do oborů s talentovou 
zkouškou dva volitelné dny/termíny pro vykonání talentové zkoušky. Je možné si 
vybrat jen jeden a napsat do přihlášky.

Dva pevné termíny pro jednotnou zkoušku stanovuje MŠMT. Termíny pro její 
vykonání se řídí pořadím škol/oborů uvedených v přihlášce, tzn., ve škole, 
která je uvedena v přihlášce na prvním místě, bude uchazeč konat jednotnou 
zkoušku v prvním termínu. Druhý termín platí pro školu/obor ve druhém pořadí.

Pokud  ředitel školy vyhlásí školní zkoušku, určí dva volitelné termíny – je 
možné si vybrat jen jeden a napsat do přihlášky.

TALENTOVÁ ZKOUŠKA

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

ŠKOLNÍ  ZKOUŠKA

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYiuTBsofWAhVDvRoKHXejBV0QjRwIBw&url=http://zaci.zsnadrazi.cz/makos/pravidla.html&psig=AFQjCNFWhwqQOwVC2JlObT8jQml0oKfZ4w&ust=1504472380941736


Výsledky přijímacího řízení…  
aneb přijat/nepřijat

03.10.2018 vytvořila  Mgr. Irena Petráňová
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Rozhodnutí o PŘIJETÍ – žádné písemné vyrozumění
Seznam přijatých uchazečů (uvedených pod přiděleným 
registračním číslem), bude pouze zveřejněn ve škole na přístupném 
místě a na školním webu po dobu nejméně 15 dnů.

Rozhodnutí o NEPŘIJETÍ - písemné oznámení 
Proti rozhodnutí se lze do 3 pracovních dnů ode dne doručení 
rozhodnutí o nepřijetí odvolat.
Zbývá ještě druhá volba. Kromě toho bude v mnoha školách 
vyhlášeno druhé kolo přijímaček.

Ředitel školy po získání centrálně vyhodnocených výsledků jednotných 
testů (do 28. dubna) nejpozději do 2 pracovních dnů ukončí celkové 
hodnocení uchazečů a neprodleně jej oznámí.
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Přijetí a zápis ke studiu…
Zápis ke studiu je povinnost.

03.10.2018 vytvořila Mgr. Irena Petráňová
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03.10.2018 vytvořila  Mgr. Irena Petráňová

K čemu slouží zápisový lístek?

Žák základní školy (uchazeč) jím potvrdí, že chce studovat vybraný obor 
na dané střední škole, na který složil přijímací zkoušky. V případě, že byl žák přijat na 

obě střední školy, vybere tu, na kterou chce od září chodit.

Uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek ve své základní škole v době podání přihlášky.

Postup při odevzdávání zápisového lístku:
Uchazeč, který úspěšně vykoná přijímací zkoušky a rozhodne se do školy nastoupit, vyplní po 
zveřejnění výsledků zápisový lístek s názvem oboru a školy (prvních 6 řádků oddílu 1). Takto 

vyplněný zápisový lístek musí doručit řediteli střední školy (osobně nebo 
doporučeným dopisem). Musí to udělat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne 

oznámení rozhodnutí o přijetí. 

Zápisový lístek jde uplatnit jen jednou!
Zapsaný uchazeč již své rozhodnutí nemůže změnit. Výjimkou je situace, kdy byl přijat do druhé 
školy na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí nebo uplatnil ZL na některý  z oborů s 
talentovou zkouškou a následně byl přijat na „klasickou“ střední školu. Zápisový lístek je mu 
vrácen po předložení výsledku odvolání.

Platný je pouze originál tiskopisu s příslušnými znaky. Při jeho ztrátě nebo poškození je nutné 
písemně požádat o vydání duplikátu instituci, od které žadatel obdržel originál (tzn. naší školu).
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Napoprvé to nevyšlo, co dál…
Brzy přijde druhá šance – druhé kolo přijímacích zkoušek.
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- střední školy, které nenaplní novými žáky své 1. ročníky v prvním kole, 
vyhlásí druhé kolo (případně i další kola přijímacího řízení), počet přihlášek není 
omezen

- přehledy o volných místech ve středních školách a nenaplněných oborech:
• na webových stránkách krajských úřadů - je to jediný zdroj se souhrnným 
přehledem škol s volnými místy v daném kraji (pražské školy jsou na webu Magistrátu 

hlavního města Prahy). Kromě výčtu oborů budou uvedeny i termíny pro případnou zkoušku a také 
informace o tom, z čeho se bude skládat. 

• na školních webových stránkách jednotlivých středních škol - uvedená volná 
místa se týkají pouze konkrétní školy.

DOPORUČUJEME
Školy mají povinnost po vyhodnocení prvního kola oznámit místně 

příslušnému krajskému úřadu počty neobsazených míst. 
Krajské úřady zveřejňují volná místa průběžně, takže se vyplatí jejich 
webové stránky sledovat opakovaně a hned po oznámení o nepřijetí.
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Hodně štěstí a pevné nervy 
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