
INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE A KONZERVATOŘI 

Informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři 

(1) Kde opatřit  informace o školách, oborech a formách vzdělávaní? 
1.  Návštěvy středních škol v tzv. Dnech otevřených dveří; 
 
2. Webové stránky jednotlivých středních škol 
 
3. Konzultace žáka a jeho zákonného zástupce na Úřadu práce v Bruntále - Informačním 
a poradenském středisku pro volbu povolání; 
Kontakt: 950106481 
 
4. Konzultace žáka a zákonného zástupce u výchovného poradce na ZŠ (po domluvě na 
tel. čísle 704 166 417 nebo emailu:svecova@zs1krnov.cz) nebo kariérního poradce po 
domluvě na tel. čísle 704 166 418 nebo emailu:kalabova@zs1krnov.cz; 
Informace budou žáci dostávat v předmětu volba povolání.  
 
5. Informační brožurka Atlas školství -(žáci dostanou na konci měsíce října nebo 
začátek listopadu) a letáky o SŠ,   
 
6. Exkurze (závody, firmy, SŠ - dílny praktické výuky, vyučovací hodiny odborných 
předmětů); 

     
     7. Internetové stránky např. www.stredniskoly.cz, www.atlasskolství.cz 
 
     8.  veletrh SŠ msk bude prezenčně 24.11.2022 na SŠP a OA Bruntál, Letos se uskuteční 
opět on-line veletrh středních škol Moravskoslezského kraje – 21.11.2022, k dispozici 
budou za IPS poradkyně z ÚP (J. Ondrášková a M. Grunerová). 
Žáci i rodiče si mohou domluvit konzultaci k volbě povolání. Konzultaci lze domluvit 
telefonicky na čísle: 950 106 481. Schůzku je možné domluvit na pracovišti v Bruntále 
(Květná 64) , podle potřeby i v Krnově (Březinova 1a). 
 
 
     9. Burza škol, která se bude konat na naší škole v listopadu. 
     

(2)  Kde dostanu přihlášku k přijetí do střední školy? 

Formulář přihlášky poskytne základní škola ( VP dává přihlášky po 1.pololetí  s vyplněnými 
známkami a podpisem ředitele školy a školami, na které se žák hlásí),  

Na tiskopisech přihlášky pro denní formu vzdělávání a pro obory vzdělání s talentovou 
zkouškou uvádějí dvě školy (a dva obory vzdělání), pokud se na ně uchazeč hlásí. Když se hlásí 
jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje. V případě, že se 
uchazeč  hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce 
školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání.  

Jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia se v řádném 
termínu uskuteční 13. a 14. dubna 2023. 

(3) Dokdy a komu je třeba odevzdat přihlášku k přijetí do střední školy? 
Přihláška musí být odevzdána (nebo doručena) zákonným zástupcem nebo uchazečem (podle 

§ 60 odst. 5 školského zákona) do 1. března  (podle § 60b odst. 1 školského zákona) středním 

školám, kam se uchazeč hlásí.  

http://www.stredniskoly.cz/
http://www.atlasskolství.cz/


Přihlášky na střední školy s talentovými zkouškami je nutné odevzdat do 30. listopadu. 

Součástí přihlášky jsou dále doklady o výsledcích odborných soutěžích, zprávy z vyšetření 
z PPP, SPC apod.  

 

(4) Jak je to s vyplňováním škol v přihlášce podávané v dalších kolech přijímacího řízení?  

Tiskopis platí i pro další kola přijímacího řízení (pro něž není stanoven počet přihlášek, který 
může uchazeč uplatnit). V tiskopise se vyplňuje jen jedna škola, na niž se přihláška podává.  
 

 

(5) Dokdy musí ředitel informovat o výsledcích přijímacího řízení? 

Do 7 pracovních dnů formou vydání seznamu přijatých uchazečů. 

Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Písemně se oznamuje výsledek 

přijímacího řízení jen nepřijatým uchazečům. 

(6) Dokdy lze podat odvolání? 

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat 
ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. 

Dokdy musím odevzdat zápisový lístek? Uchazeči počíná běžet lhůta pro odevzdání zápisového 
lístku škole, která přijala uchazeče v prvním kole přijímacího řízení, ode dne zveřejnění na 
stránkách školy., popř. později dnem vyhlášení výsledků ředitelem školy (zveřejněním seznamu 
přijatých uchazečů). Konec lhůty (+ 10 pracovních dní) pro odevzdání zápisového lístku.  
Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, uchazeče vyškrtne a nabídne jeho 

místo v dalším kole přijímacího řízení. 

(7)  

Uchazeči počíná běžet lhůta pro odevzdání zápisového lístku škole, která přijala uchazeče 
v prvním kole přijímacího řízení, ode dne zveřejnění na stránkách školy., popř. později dnem 
vyhlášení výsledků ředitelem školy (zveřejněním seznamu přijatých uchazečů). Konec lhůty 
(+ 10 pracovních dní) pro odevzdání zápisového lístku.  

Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, uchazeče vyškrtne a 
nabídne jeho místo v dalším kole přijímacího řízení. 

(8) Příprava na SŠ bude probíhat na naší škole v přípravném semináři z Jč a M 

 
 

 

 

 


