
Informace pro vycházející žáky a žákyně  

V podzimních měsících je pro žáky devátého ročníku v plánu setkání s pracovníky společnosti INFO 
KARIÉRA Plzeň. Program se bude týkat sebepoznávacích aktivit, které mohou přispět ke správnému 
nasměrování žáka při výběru střední školy nebo učiliště. Déle se chystá setkání s pracovníky úřadu 
práce, kteří budou žáky informovat o situaci na trhu práce, o perspektivách a rozvoji určitých 
povolání, o studijních možnostech apod. 

K získání informací o výběru studia využijte následující prameny: 

Atlas středních škol – každý žák obdrží svůj výtisk (na stránkách ÚP je také elektronická verze) 

Festival vzdělání a práce „Posviť si na budoucnost“ v Plzni, v DEPU 2015. Pá 5. 11. pro školy, So 6.11. 
pro jednotlivce, po celý šk. rok 2021 – 22 i on line formou   

„Studuj v Plzeňském kraji“ na stránkách www.studujvpk.cz se nachází rozcestník pro volbu povolání, 
kde jsou informace o možnostech středoškolského studia v Plzeňském kraji 

Adresář škol v ČR – http://www.atlasškolstvi.cz/ 

Web o studiu technických a řemeslných oborů v Plzeňském kraji – www.technikaaremeslo.cz 

Dny otevřených dveří na středních školách a učilištích – organizace je individuální, několik termínů 
bývá na podzim a také v lednu, je třeba sledovat informace na stránkách školy nebo je možno 
domluvit individuální návštěvu 

www.infoabsolvent.cz – aktualizovaná nabídka středních škol, informace o zaměstnanosti a uplatnění 
na trhu práce, úspěšnost při přijímání ke studiu na vysokých školách. V sekci „Jak na to“ jsou rady, jak 
se rozhodovat při výběru střední školy, jak se na střední školu přihlásit a jak se efektivně učit.  Jsou 
zde připraveny také videoukázky z některých oborů. 

Letáky, které budou přicházet poštou, budou našim žákům k dispozici ve třídě. 

Je vhodné rovněž využít možnosti přípravných kurzů k přijímacím zkouškám, které organizují 
jednotlivé střední školy.  

O konzultaci při výběru střední školy je možno též požádat v Pedagogicko psychologické poradně 
v Plzni, Částkova ul. 78, Mgr. Strejčková, 377468129, helena.strejckova@pepor-plzen.cz nebo 
recepce 377468172. Při tzv. profi vyšetření se zjišťují osobnostní a studijní předpoklady žáka, z nichž 
vzejde doporučení k volbě dalšího studia. 

Individuální konzultace rovněž nabízí INFO KARIÉRA Plzeň, Tylova 33, 371519140, 731410132, 
info@infokariera.cz 

 

Organizace přihlašování na střední školy 

Tiskopis přihlášky obdrží žáci, částečně vyplněný a potvrzený paní ředitelkou, na přelomu ledna a 
února. Individuálně bude potřeba dovyplnit osobní údaje o zákonném zástupci, vybranou střední 



školu a dle potřeby lékařské doporučení. Informace o nutnosti lékařského doporučení mají školy na 
svých stránkách. Je možné také použít formulář přihlášky z internetu, vyplnit jej samostatně a přinést 
do školy k potvrzení. 

POZOR! Žáci, kteří se rozhodnou pokračovat ve studiu na střední škole, kde se koná talentová 
zkouška, MUSÍ přihlášku odevzdat do konce listopadu. Toto je potřeba domluvit s výchovnou 
poradkyní nebo v ředitelně.  

V prvním kole přijímacího řízení je možno podat dvě totožné přihlášky ke studiu. 

Řádně vyplněnou přihlášku je potřeba doručit na studijní oddělení vybrané střední školy nebo učiliště 
do 1. března.  Za vyplnění a včasné doručení přihlášky zodpovídá zákonný zástupce žáka. 

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky se koná v první polovině dubna ve dvou 
řádných termínech a v jednom náhradním termínu. Přesná data vyhlašuje MŠMT na svých stránkách.  
K přijímací zkoušce dostanou žáci individuální informace ze škol, kam se hlásí. Kritéria výběru 
úspěšných uchazečů jsou rovněž individuální záležitostí střední školy. 

Pokud se žák hlásí na dva maturitní obory, může vykonat přijímací zkoušku v prvním kole ve dvou 
termínech na obou školách, tj. dvakrát. K výběrovému řízení se započítává lepší výsledek přijímací 
zkoušky.  

Výsledky přijímacího řízení  - seznam přijatých žáků se uveřejňuje zhruba do 14ti dnů na stránkách 
dané střední školy. Každému žákovi je přiděleno registrační číslo. Zákonným zástupcům nepřijatých 
žáků odesílá toto sdělení ředitelství střední školy doporučeným dopisem. V případě nepřijetí ke 
studiu se píše odvolání proti rozhodnutí. To se musí zákonní zástupci uchazeče podat do 3 pracovních 
dnů ode dne doručení o nepřijetí. V odvolání je potřeba uvést podrobné odůvodnění nesouhlasu. 
Pokud žák nebyl přijat z důvodu naplnění kapacity volných míst, může se situace ještě změnit 
v souvislosti s odevzdáváním zápisových lístků (viz níže). Pokud žák při přijímacím řízení neuspěl, je 
potřeba individuálně zjišťovat, která škola má volné místo, a tam žáka zapsat. Informace o volných 
místech škol se zveřejňují na stránkách krajských úřadů. Žák může také zkusit přijímací zkoušku 
v druhém termínu, pokud jej škola vyhlásí.  

Během února budou vyzváni zákonní zástupci, aby si v kanceláři školy proti podpisu vyzvedli zápisový 
lístek. Ten slouží k potvrzení zájmu žáka nastoupit ke studiu na příslušné střední škole nebo učilišti. 
Po přijetí ke studiu je potřeba zápisový lístek vyplnit, v ZŠ nechat potvrdit a do 10ti dnů odevzdat na 
studijní oddělení příslušné střední školy. Ředitel střední školy tak zjistí, který žák ke studiu nastoupí. 
Pokud byl žák přijat ke studiu na obě zvolené střední školy, je potřeba si pečlivě vybrat, kam zápisový 
lístek předá. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou. Změna místa odevzdání je možná pouze při 
přijetí ke studiu na odvolání. V případě ztráty zápisového lístku je nutno kontaktovat ředitelství školy. 

Za včasné odevzdání zápisového lístku zodpovídá zákonný zástupce žáka. 

Výše uvedené informace platí rovněž pro žáky pátých a sedmých ročníků, kteří se rozhodnou podat 
přihlášku na víceletá gymnázia. 

 



V případě potřeby kontaktujte výchovnou poradkyni školy Mgr. Martinu Muchovou: přes systém 
Škola on line nebo na  muchova@zsspaleneporici.cz nebo po telefonické domluvě na šk. tel. 
606671490 kdykoli odpoledne.      


