
Základní informace o přijímacím řízení 

  Přihlášky  

První kolo přijímacího řízení - 1 až 3 přihlášky -  do 15. 3. 2011. (V případě oboru 
vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu). 

Druhé a další kola přijímacího řízení - neomezený počet přihlášek - vyhlašuje škola podle 
toho, jak se jí podaří naplnit kapacitu přijatých uchazečů. 

Tiskopisy přihlášek lze získat v ZŠ, v prodejnách SEVT nebo stáhnout na webových 
stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory 

Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy. Základní škola 
na přihláškách potvrzuje prospěch žáků.  
  
 Kritéria pro p řijetí na střední školu 

 První kolo přijímacího řízení - vyhlášení podmínek pro přijetí - do 31. 1. 2011 (pro 
obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30.10. 2010).  Po tomto datu se podmínky již 
nemohou změnit. 

Lze je najít na webových stránkách střední školy nebo na veřejně přístupné nástěnce 
ve střední škole.  
  
Pokud škola rozhodne o konání přijímací zkoušky v prvním kole, musí ji uskutečnit 
 v termínu od 22. 4. do 7. 5. 2011 a škola a musí vyhlásit nejméně dva termíny pro její 
konání. 
Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeč 14 dní před termínem zkoušky. 
  
Uchazeč si může vybrat jeden termín, který mu bude více vyhovovat (musí jej dopsat do 
přihlášky). Pokud se budou termíny přijímacích zkoušek na školy, které si uchazeč vybral, 
překrývat, bude se muset rozhodnout pro obor, který se mu zdá lepší, tj. které škole dá 
přednost. 
  
 Zápisový lístek a rozhodnutí o přijetí/nepřijetí 

 Zápisový lístek lze získat na základní škole nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu 
v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Každý uchazeč může obdržet 
pouze jeden zápisový lístek.  

Vyplněný zápisový lístek se odevzdává na střední škole na základě kladného rozhodnutí o 
přijetí - nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. 
Změnit rozhodnutí a vzít zápisový lístek zpět  je možné pouze jednou. 
  
Škola, která dělá přijímací zkoušky, zasílá rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do 3 pracovních dnů 
po vykonání přijímacích zkoušek. 
Škola, která nedělá přijímací zkoušky, posílá rozhodnutí o přijetí/nepřijetí kdykoliv od 22. 4. 
do 7. 5. 2011 



   
Odvolání 

 Odvolat se lze do 3 pracovních dnů po doručení rozhodnutí o přijetí /nepřijetí. Pokud není 
rozhodnutí o přijetí/nepřijetí vyzvednuto na poště do 5 pracovních dnů, je považováno za 
doručené.  

I my chceme pomoci 
 

1) Na podzim navštíví žáci 9. tříd v rámci předmětu Volba povolání  Informa ční a 
poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce v Brně na Palackého 89 (tel. 
541 24 20 20). Toto středisko poskytuje informace o možnostech studia, je vybaveno 
přehledem o středních školách a učilištích v rámci ČR, podrobnějšími informacemi o 
středních školách a učilištích v Brně, katalogy škol, informačními letáky, statistikou o 
uplatnění absolventů SŠ na trhu práce a o jejich úspěšnosti při přijetí na VŠ… Pokud 
máte zájem, je možné informovat se ve středisku i individuálně. 

 
2) V předmětu „Volba povolání“ se žáci zamýšlejí nad vlastními zájmy a předpoklady pro 

další vzdělávání, seznamují se s možnostmi vzdělávání po ukončení ZŠ i s celým 
systémem SŠ a SOU, v rámci možností navštěvují některé brněnské střední školy 
(podle zájmu žáků i možností SŠ) nebo se účastní prezentací škol v rámci tohoto 
předmětu .  

 
3) Školní psycholožka Mgr. Iveta Kučerová chystá na podzimní (zimní) měsíce pro 

zájemce testování - test profesní orientace. Výsledky spolu s písemnou zprávou budou 
projednávány za přítomnosti rodičů a žáka (po domluvě v odpoledních hodinách).  

 
4) Žáci v průběhu podzimu dostanou Atlasy škol (cca jeden na pět žáků) a brožuru 

Přehled studijních a učebních oborů na středních školách v Brně (do dvojice až 
trojice). V nich jsou uvedeny podrobnější informace k jednotlivým SŠ. Stejná brožura 
má být ke stažení na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR: 
portal.mpsv.cz - Zaměstnanost – Informace z Úřadů práce – Brno-město – Inf. a porad. 
střed. – brožura 

 
5) Ve škole se žáci budou seznamovat s informačními letáky. K tomuto účelu slouží 

nástěnky ve 2. patře u kanceláře výchovného poradce, kde budou zmíněné nabídky 
vyvěšovány. 

 
6) Využijte také dnů otevřených dveří na jednotlivých školách.  Jejich termíny budou 

uvedeny v brožuře a na informačních letácích. Data sledujte také na webových 
stránkách jednotlivých škol a učilišť. Informace můžete hledat také na stránkách 
www.stredniskoly.cz  (mimo jiné některá data dnů otevřených dveří), www.uiv.cz aj. 

7)       Veletrh středních škol, Brno - výstaviště, 26. – 27. 11. 2010  

 8) Potřebné informace můžete vyhledat na internetu, např. www.jmskoly.cz, příp. na 
 adresách jednotlivých škol (uvedeny v brožuře a na letácích). Zde by měly být vždy 
 nejaktuálnější informace a jsou zde uváděna volná místa pro další kola přijímacího 
 řízení. 
      Renata Polmanová VP, Iveta Kučerová ŠP  


