
INFORMACE VÝCH.PORADCE pro vycházející žáky 
 

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY:   

   •  Přihlášky odevzdává zákonný zástupce přímo vybrané střední škole 

 
•  

přihlášky na střední školy bez talentových zkoušek se odevzdávají do 1.března 
2020  

   
•  

přihlášky na umělecké školy a školy s talentovou zkouškou se odevzdávají do 
30.listopadu 2019  

 

TERMÍN PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK:   

   •    14.duben 2020 (1.termín), 15.dubna 2020 (2.termín) 

 

TERMÍN TALENTOVÝCH  ZKOUŠEK NA UMĚLECKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY:   

   •  leden-únor 2020 (přesný termín vypisují jednotlivé střední školy) 

 
PŘIHLÁŠKY:  

   •  Přihlášky na umělecké školy se odevzdávají nejpozději 15.listopadu základní 
škole, ta potvrdí přihlášku, doplní prospěch a vrátí přihlášku žákovi. Přihlášky 
si lze již teď vyzvednout u výchovného poradce školy.  

   •  PŘIHLÁŠKY NA OSTATNÍ ŠKOLY OBDRŽÍ ŽÁCI NA KONCI LEDNA 2020 OD VÝCH. 
PORADCE.  

   •  Pro první kolo přijímacího řízení můžou rodiče podat 2 přihlášky.  
Obě přihlášky budou vyplněny stejně.  

 •  NEVYPLŇUJTE PŘIHLÁŠKY GUMOVATELNÝM PEREM. 

   •  Pro většinu studijních a učebních oborů musí přihlášku potvrdit lékař. Pokud 
má žák zdravotní problémy, je lépe výběr studijního nebo učebního oboru 
předem konzultovat s lékařem.  

   •  Přihlášku žáků s PO (dyslexie, dysgrafie, ADHD atd.) je možné doplnit 
přílohou, kterou rodičům vydá PPP, popřípadě soukromý psycholog. Tito žáci 
mohou být zvýhodněni u přijímacích zkoušek. Potvrzení z PPP zajišťuje a 
přikládá k přihlášce zákonný zástupce.  

   •  K přihlášce je možné přiložit diplomy z okresních a krajských kol soutěží. 
Školní kola se nepočítají.  

     

ZÁPISOVÝ LÍSTEK:  

   •  Zápisový lístek obdrží žák ve své škole nejpozději do 1.3.2020 (do 30.11.2019). 
Tento zápisový lístek odevzdá na vybranou střední školu, poté co úspěšně 
projde přij. řízením. Takto musí učinit nejpozději do 10 prac.dnů od obdržení 
dopisu. Pokud se žák dostane na více škol, vybere si jednu, tam odevzdá 
zápisový lístek. Na ostatních školách tedy místo přenechává dalším 
uchazečům. 



PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:  

   •  Každá škola do 31.1.2020 vypíše požadavky na přijímání žáků, jsou vypsány 
dva termíny pro 1.kolo přij.zkoušek, škola může stanovit školní zkoušku 
v termínech mimo jednotnou PZ.  
Pokud bude žák absolvovat jednotnou zkoušku, první pokus bude dělat na 
škole, která je napsaná na prvním místě, druhý pokus na druhé škole. 

   •  Žák, který se z nějakých důvodů nemůže zúčastnit přijímací zkoušky, musí být 
řádně omluven (lékařská zpráva). 

   •  Žák, který nebude přijat v prvním kole přijímacího řízení, podává si přihlášku 
přímo řediteli další střední školy.  V druhém kole si může žák podat libovolný 
počet přihlášek. Krajský úřad zveřejní na webových stránkách seznam volných 
míst.  

   •  Informace o organizaci, náležitostech a průběhu přijímacího řízení budou dále 
zveřejněny na webu Olomoucké kraje:  
www.kr-olomoucky.cz .  

 

INFORMACE O NABÍZENÝCH ŠKOLÁCH A OBORECH:  

   •  Brožury (Atlas školství) se seznamem všech středních škol v Olomouckém kraji 
dostanou žáci během listopadu (škole je dodává Úřad práce).  

   •  Rodiče a žáci se mohou informovat o možnostech studia v poradenském 
středisku Úřadu práce v Přerově.  

   •  Konzultační hodiny vých.poradce (p.uč. Dokoupilová):  
úterý       13,45 – 14,30 
čtvrtek    10,00 – 10,45 
Nebo po telefonické domluvě (581 225 111). 

  

•  

 
Návštěva vybraných středních škol (např. SPŠ Přerov, OA Přerov, SŠ 
gastronomie Přerov, SŠ technická Přerov) 

    
 

•  

 
Třídní schůzka pro rodiče vycházejících žáků:  
čtvrtek 14.11.2019  

    

•  

Beseda k volbě povolání na Úřadu práce:  

9.A      27.11.2019,  8,00 – 
9.B      27.11.2019, 10,00 -  

 9,45 hod 
11,45 hod 

 
  

     

•  
 
 

•  
 

•  

Prezentační výstava SCHOLARIS:  

Přerov: 20.11.2019 (GJB a SPGŠ Přerov) 

Olomouc: 27.-28.11.2019 (SŠ Rooseveltova, Olomouc) 

Burza práce a vzdělávání: 
Přerov: 24.9.2019 (Hotel Jana Přerov) 
Dny otevřených dveří: 
bližší informace na webových stránkách jednotlivých škol 

  

http://www.kr-olomoucky.cz/
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