
Zapiš si do kalendáře: 
- přesný termín talentových přijímaček musí ředitelé vyhlásit do 31. 10. 2013  
- přihlášky na školy s talentovými zkouškami se podávají do 30. 11. 2013  
- zkoušky musí proběhnout od 2. do 15. 1. 2014, na konzervatořích od 15. do 

31. 1. 2014  
- přesný termín ostatních přijímaček musí ředitelé vyhlásit do 31. 1. 2014  
- přihlášky na školy bez talentových zkoušek se podávají do 15. 3. 2014 
- přijímací zkoušky proběhnou mezi 22. a 30. 4. 2014 
- termíny dalších kol přijímaček na případná volná místa si jednotlivé školy 

vyhlašují samy 
 

Jak se připravit na přijímací zkoušky 

přípravné kurzy organizované středními školami 
- někdy probíhají celý rok nebo začínají v lednu či později 
- za úhradu, především matematika a český jazyk 

testy, které škola použila v předchozích letech 
- někdy bývají ke stažení na webu školy 

on-line kurzy (samouk, zkoušky nanečisto) 
- zpoplatněné na webu 
- okamžité vyhodnocení a správné výsledky, příp. srovnání s ostatními 

Scio testy 
- český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady 
- zakoupení starších testů na webu www.scio.cz 
- přípravné kurzy 

Scio srovnávací testy 
- český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady 
- nezávazné vyzkoušení scio testů s porovnáním s ostatními 
- věrná simulace průběhu reálné zkoušky 
- zahrnuje i doporučení na oblasti, kde je třeba se zlepšit 

Zkoušky nanečisto 
- český jazyk, matematika, všeobecné předpoklady, angličtina 
- jednotlivá zkouška nebo předplatné 
- vyhodnocení i s doporučením na oblasti, kde je třeba se zlepšit 
- www.zkouskynanecisto.cz 

www.stredniskoly.cz 
www.stredniskoly.eu 
www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly 
www.seznamskol.eu/typ/stredni-skola 
 
Dny otevřených dveří 
Kompletní přehled najdete na www.stredniskoly.cz/dny-otevrenych-
dveri/jihomoravsky-kraj 
 
Doporučení 

- v prvním kole můžete přihlášku podat pouze na dvě školy, 
v druhém kole není počet přihlášek omezen 

- přihlášku adresujte řediteli vybrané střední školy 
- přihlášky posílejte doporučeně, zvolte  v nich datum zkoušky 

tak, aby se nekrylo s datem zkoušky na jinou SŠ 
- variantou jsou i soukromé školy, některé z nich přijímají 

studenty i během léta  
 
 
Rady, jak vybrat vhodnou střední školu 

1. zkuste profitesty 
- na školách nebo v pedagogicko-psychologických 

poradnách 
- rozhovor a profi psychotest 
- předpoklady pro logiku, studium jazyků nebo 

přírodovědných předmětů 
- 200 – 300 Kč 

2. pohovořte si s výchovným poradcem 
- poradit Vám může i třídní učitel 

3. jděte na dny otevřených dveří 
- před koncem roku nebo v lednu 
- možnost individuální návštěvy po domluvě 

4. zajímejte se o uplatnění absolventů 
- uplatnění konkrétního oboru  
- informace na úřadu práce 
- otázka nutnosti navazujícího vzdělání na VŠ nebo 

VOŠ 
5. nepřeceňujte dítě 
 

 


