
Jak si vybrat správné povolání

1. Na základní škole studovat s nejlépe osobně možným prospěchem.  Zapojovat se do
školních soutěží  a olympiád,  neboť jsou dobrou přípravou na  přijímací  zkoušky a
výborné umístění v nich se do přijímacího řízení započítává. 

2. Rozvíjet své záliby a zájmové aktivity. 
3. Průběžně o budoucím povolání hovořit s rodiči, učiteli a s výchovnou poradkyní. 
4. Navštívit s rodiči Výstavu vzdělávání v Děčíně, kde se prezentují jednotlivé školy a

učiliště z našeho regionu. Podobné výstavy se konají i v sousedních oblastech. 
5. Sledovat  nástěnky  na  chodbě  (naproti  šatnám),  kde  jsou  průběžně  zveřejňovány

aktuální nabídky škol a akcí - Dny otevřených dveří středních škol a učilišť. 
6. Ve  škole  na  počítači  absolvovat  program  pro  určení  osobní  charakteristiky

předpokladů pro studium a učební obory (www.gwo.cz - Průvodce světem povolání)
7. Informovat se o nabídce studijních a učebních oborů, např. na  www.atlasskolstvi.cz

nebo na www.infoabsolvent.cz 
8. Při výběru školy nebo učiliště přihlížet k dosaženému prospěchu v 8. ročníku a v 1.

pololetí závěrečného ročníku.  
9.   V průběhu 1. pololetí  závěrečného roku školní  docházky se podávají  přihlášky na

školy  s  talentovými  zkouškami  –  do  30.  listopadu.  Talentová  zkouška  do  oboru
vzdělání s talentovou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních
dnech v termínech od 2. do 15. ledna. Talentová zkouška v konzervatoři v prvním kole
přijímacího  řízení  se  koná  v pracovních  dnech  v termínech  od  15.  do  31.  ledna.
Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání v konzervatoři nebo do oborů vzdělání s
talentovou zkouškou, má možnost podat v březnu přihlášku do oborů vzdělávání podle
§ 60 školského zákona a účastnit se přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání
ve střední škole. 

10. Pro přijímání ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích platí, že pro školní
rok 2017/2018 se ke studiu ve středních školách pro prvé kolo přijímacího řízení
podávají 2 přihlášky. 

11. Přihláška ke studiu na středních školách a středních odborných učilištích (SOU)
se podává do 1. března. Pokud školy a SOU mají v požadavcích potvrzení přihlášky
lékařem,  musí  být  na  přihlášce  doporučení  pediatra.  Žáci  se  změněnou  pracovní
schopností  připojí  k  přihlášce  doklad  o  změněné  pracovní  schopnosti  (ZPS). Žáci
mohou k přihlášce připojit  doklady svědčící  o jejich schopnostech,  vědomostech a
zájmech (např. diplomy a potvrzení z naukových soutěží a olympiád, ze sportovních
soutěží,  z  uměleckých  soutěží  apod.).  Termín  přijímacích  zkoušek (centrálně
zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání) na střední školy a
učiliště je ve školním roce   2016/2017  stanoven na  12. 4. a 19. 4. 2017 (pro obory
šestiletých a osmiletých gymnázií 18. a 20. dubna 2017).   

12. Výsledky  přijímacího  řízení  ke  střednímu  vzdělávání  u
přijatých  uchazečů  se  vyhlašuji  formou  vydání  seznamu
přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po  termínu stanoveném
pro přijímací zkoušky, v případě, že se přijímací zkoušky nekonají, se
seznam vydá v prvním kole  do 30. dubna  a v dalších kolech bez
zbytečného odkladu).  Rozhodnutí  o  přijetí  se  přijatým uchazečům
nevydává. Týká se i  uchazečů o přijetí  do prvního ročníku nižšího
stupně šestiletého a osmiletého gymnázia i uchazečů podávajících
přihlášky  do  oborů  vzdělání  s  talentovou  zkouškou.  Na  základě
žádosti lze uchazeči vydat potvrzení o přijetí.

http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.gwo.cz/


13.  Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu
zápisovým  lístkem  do  10  pracovních  dnů.  Zápisový  lístek
nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní
formy vzdělávání, do nástavbového studia, do zkráceného studia
pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou a do zkráceného
studia  pro  získání  středního vzdělání  s  výučním listem.  Lhůta  pro
uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní
seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení s tím, že se
den vyhlášení do běhu lhůty nezapočítává.

14. Nepřijatým  uchazečům  se  jako  dosud  oznamuje  výsledek
přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně.

15. Vzít  zpět  zápisový  lístek  nově  školský  zákon  neumožňuje.
Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé
škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.

16. Zápisový lístek u cizinců,  kteří  nejsou žáky základní školy, vydává
krajský úřad příslušný nejen podle místa pobytu na území ČR, ale i
případně podle sídla školy, kam se cizinec jako uchazeč hlásí, pokud
na území ČR nepobývá.

17. Proti rozhodnutí  ředitele  střední školy nebo učiliště o nepřijetí  ke studiu může žák
nebo jeho zákonný zástupce podat do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolání k
odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu příslušného kraje. Odvolání
se podává prostřednictvím ředitele střední školy nebo učiliště.  

Odvolání by mělo obsahovat: 
•   jméno a příjmení žáka, datum a místo narození 
•   kód a název učebního nebo studijního oboru 
•   důvod nepřijetí uvedený ředitelem střední školy 
•   důvody odvolání 
•   jméno a adresu bydliště zákonného zástupce žáka 
•   datum a podpis zákonného zástupce žáka
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