
INFORMACE VÝCH.PORADCE pro vycházející žáky 
 
1. ŠKOLY S TALENTOVOU ZKOUŠKOU (konzervatoře, umělecké školy, školy s talentovou 
zkouškou) 
- Přihlášku na školy s talentovou zkouškou se odevzdává zákonný zástupce žáka nejpozději do 
30.listopadu na příslušnou střední školu. Vzhledem k aktuální situaci prosím o informaci, 
jestli chcete připravit přihlášku (tzn. potvrdit prospěch). Potvrzená přihláška pak bude 
k vyzvednutí v kanceláři školy. 
- TERMÍN TALENTOVÝCH ZKOUŠEK si stanoví každá škola sama (leden-únor 2021) 
 
2. STŘEDNÍ ŠKOLY BEZ TALENTOVÉ ZKOUŠKY 
- přihlášky na střední školy bez talentových zkoušek se odevzdávají do 1.března 2021. 
- TERMÍN JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK: 12.4.2021 (1.termín), 13.4.2021 (2.termín) 
 
 
PŘIHLÁŠKY: 

- Přihlášky na školy bez talentovek obdrží žáci na konci 1.pololetí (při předávání 
pololetního vysvědčení). 

- Pro první kolo přijímacího řízení můžou rodiče podat 2 přihlášky.  
- 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. 

 
 
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: 

- Každá škola do 31.1.2021 vypíše požadavky na přijímání žáků, jsou vypsány dva termíny 
pro 1.kolo přij.zkoušek, škola může stanovit školní zkoušku v termínech mimo jednotnou 
PZ (např. střední pedagogická škola) 

- Pokud bude žák absolvovat jednotnou přijímací zkoušku, první pokus bude dělat na 
škole, která je napsaná v přihlášce na prvním místě, druhý pokus na druhé škole. Proto 
musí být obě přihlášky vypsány stejně. Pořadí vypsaných škol v přihlášce tedy 
nerozhoduje o prioritě. 

- 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, si podá přihlášku přímo řediteli 
další střední školy.  V druhém kole (nebo dalších kolech, to závisí na naplněnosti 
konkrétních SŠ) 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.olkraj.cz 

http://www.olkraj.cz/


 
ZÁPISOVÝ LÍSTEK: 

- Zápisový lístek obdrží žák ve své škole nejpozději do 1.3.2021 (do 30.11.2020). 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. 

 
INFORMACE O NABÍZENÝCH ŠKOLÁCH A OBORECH: 
 

1. Za běžné situace naše škola nabízí aktivity, které můžou pomoct při výběru vhodného 
studijního nebo učebního oboru na střední škole: 

- Beseda na Úřadu práce 
- Návštěva vybraných středních škol 
- Prezentační výstava Scholaris 
- Sborník Atlas školství se seznamem všech škol v OL kraji 
- Třídní schůzka pro rodiče vycházejících žáků 

Jestli se některé z těchto aktivit uskuteční, bude záviset na aktuální epidemické situaci. 
V takovém případě vás budu včas informovat. 
 

2. Rodiče a žáci se mohou o studijních oborech informovat: 
- na webových stránkách konkrétních středních škol 
- na www.atlasskolstvi.cz 
- v poradenském středisku Úřadu práce v Přerově. 

 
3. Konzultační hodiny vých.poradce (p.uč. Dokoupilová):  
- Mailem (radana.dokoupilova@zsvd.cz) 
- Přes Teamsy 
- Po předchozí dohodě telefonicky, popř. osobně 

 
 

4. Příprava k přijím.zkouškám (MAT,ČJL): 
- ve škole v rámci výuky, kroužku, individuální konzultace 
- přípravné kurzy na středních školách – podle aktuální situace 
- internetové kurzy 
- knižní publikace 

  

http://www.atlasskolstvi.cz/

