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ÚVOD
(pro žákyně a žáky základních škol)
Děvčata  a chlapci ,
zanedlouho ukončíte školní docházku
základní školy a budete se rozhodovat, co dál.

v devátém

ročníku

Půjdu studovat, nebo se vyučím?
Každý z Vás by si měl uvědomit, že konkrétní rozhodnutí je
důležitým krokem do budoucnosti.
Výběrem studijního nebo učebního oboru si vlastně volíte
povolání, kterému se budete věnovat.
Dobrá volba povolání je krok k Vaší budoucí pracovní
úspěšnosti a životní spokojenosti.
Volte proto pečlivě a s rozvahou. Vycházejte nejen ze svých
zájmů, vlastností, ale také ze schopností, zdravotního stavu a
školního prospěchu.
Ve vašem rozhodování Vám chceme být nápomocni poskytnutím
přehledu o možnostech přípravy na povolání na školách v našem
okresu.
O volbě konkrétního oboru se můžete poradit s třídními učiteli
a výchovnými poradci na základních školách.
Poradit se můžete také na kontaktním pracovišti Úřadu práce
ČR v Jihlavě, kde je zřízeno Informační a poradenské středisko pro
volbu povolání. Najdete zde charakteristiky jednotlivých povolání,
videoklipy, bližší informace o školách a učilištích v celé ČR, učební
a studijní plány jednotlivých oborů, rovněž informace o trhu práce,
poptávce po povoláních, nabízených mzdách a další.
Volte životní dráhu kvalifikovaného odborníka, možnosti
uplatnění nekvalifikovaných lidí jsou na trhu práce minimální.
Přejeme Vám správné rozhodnutí a šťastný výběr budoucího
povolání.


Informační a poradenské středisko pro volbu povolání
Brtnická 21, Jihlava
2

Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a
konzervatořích
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3.
ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín jarních
prázdnin

Okres nebo obvod hl. města Prahy

3. 2. - 9. 2. 2020

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad
Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc,
Šumperk, Opava, Jeseník

10. 2. - 16. 2. 2020

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov,
Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí,
Ostrava-město, Prostějov

17. 2. - 23. 2. 2020

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín,
Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

24. 2. - 1. 3. 2020

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův
Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

2. 3. - 8. 3. 2020

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Prahazápad, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih,
Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

9. 3. - 15. 3. 2020

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod,
Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná
Hora, Písek, Náchod, Bruntál

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv.
ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o
významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Ing. Robert Plaga, Ph.D. v. r.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
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Přijímání ke vzdělávání ve střední škole (Školský zákon)
§ 59
Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole
(1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní
docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky,
pokud tento zákon nestanoví jinak, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí
prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.
(2) O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy.
§ 60
Organizace přijímacího řízení
(1) Přijímací řízení do prvního ročníku oborů středního vzdělání se uskutečňuje v
jednotlivých kolech vyhlašovaných ředitelem školy; ředitel školy je povinen vyhlásit nejméně
jedno kolo přijímacího řízení. První kolo přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy do 31.
ledna, není-li dále stanoveno jinak; způsob vyhlášení dalších kol přijímacího řízení je
stanoven prováděcím právním předpisem. V případě zápisu školy nebo oboru vzdělání do
školského rejstříku po 31. lednu může ředitel školy vyhlásit první kolo přijímacího řízení v
jiném termínu, nejpozději však do 31. srpna.
(2) Ředitel školy stanoví pro jednotlivá kola přijímacího řízení
a) jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání a způsob hodnocení jejich
splnění,
b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání.
(3) Ředitel školy může stanovit pro přijímací řízení
a) školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví pro první kolo přijímacího řízení dva termíny
konání zkoušky,
b) jednotná kritéria a předpokládané počty přijímaných uchazečů pro přijímání ke vzdělávání
v různých zaměřeních školního vzdělávacího programu.
(4) Informaci o skutečnostech podle odstavců 2 a 3 zveřejní ředitel školy pro první kolo
přijímacího řízení do 31. ledna a pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení
příslušného kola přijímacího řízení. Informace musí být zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
(5) V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná
přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen „jednotná zkouška“),
není-li dále stanoveno jinak. Možnost stanovit pro přijímací řízení zároveň školní přijímací
zkoušku tím není dotčena.
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(6) Při přijímacím řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní
zkouškou podle § 85 se jednotná zkouška nekoná.
§ 60a
Přihláška
(1) Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za
nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. U uchazečů s nařízenou ústavní
výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech podat přihlášku
ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
přičemž o podání přihlášky bezodkladně informuje zákonného zástupce uchazeče. V případě
nezletilého uchazeče je náležitostí přihlášky také souhlas uchazeče s jejím podáním.
(2) Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(3) Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním předpisem, včetně
posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, pokud
je stanovena.
(4) Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud
uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání,
kam podává druhou přihlášku.
(5) Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1.
března.
(6) V případě uchazečů o přijetí do oborů vzdělání s maturitní zkouškou předává údaje z
přihlášky škola Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) do 10 dnů po
termínu stanoveném v odstavci 5 způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.
§ 60b
Obsah a forma přijímacích zkoušek
(1) Přijímací zkoušky ověřují předpoklady uchazeče ke vzdělávání. Přijímací zkoušky v
prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají v
pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna; pro ostatní obory vzdělání se konají v
pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna. Obsah a forma přijímací zkoušky
odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání.
(2) Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a
literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Způsob
zadávání, délku trvání a kritéria hodnocení jednotné zkoušky a podmínky organizace jednotné
zkoušky stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení
výsledků testů zajišťuje Centrum. Na zadání testů jednotné zkoušky jako informaci veřejně
nepřístupnou se vztahuje obdobně § 80b. Ministerstvo je správcem registru uchazečů o
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vzdělávání v oborech vzdělání se stanovenou jednotnou zkouškou; Centrum je zpracovatelem
tohoto registru. Registr obsahuje za účelem identifikace uchazeče jeho rodné číslo, a nebylo-li
rodné číslo přiděleno, jméno, příjmení a datum narození uchazeče.
(4) U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření
školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek
pro konání jednotné zkoušky.
(5) Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze
vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost
českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. V
rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) stanoví ředitel školy způsob hodnocení jednotné
zkoušky cizinců podle věty první.
(6) Obsah a formu školní přijímací zkoušky stanovuje ředitel školy.
§ 60c
Organizace přijímacích zkoušek
(1) Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení, a to v termínu, který stanoví
ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku a který zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Každý uchazeč může písemný test ze vzdělávacího oboru
Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace
přijímacího řízení konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce
v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém
pořadí, nebo ve škole uvedené uchazečem podle § 62 odst. 7 věty druhé. Termíny konání
jednotné zkoušky se stanoví odlišně jednak pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého
gymnázia, jednak pro ostatní obory vzdělání s maturitní zkouškou a jejich formy vzdělávání.
(2) Pokud ředitel školy rozhodl o konání školní přijímací zkoušky, zašle uchazečům pozvánku
k jejímu konání nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.
(3) Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a
svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná
zkoušku v náhradním termínu. V tomto náhradním termínu koná zkoušku i nezletilý uchazeč
a uchazeč s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, který se pro
vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a jeho neúčast omluvil
písemně nejpozději do 3 dnů řediteli školy zákonný zástupce tohoto uchazeče, popřípadě
ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.
Náhradní termín jednotné zkoušky stanoví a zveřejní ministerstvo způsobem podle odstavce 1
věty první, náhradní termín školní přijímací zkoušky stanoví uchazeči ředitel školy; přijímací
zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné
přijímací zkoušky. Stejný termín pro konání přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo
jiné škole není důvodem stanovení náhradního termínu konání zkoušky.
(4) Pro první kolo přijímacího řízení na jeden obor vzdělání konané v rámci jedné školy nelze
školní přijímací zkoušku vykonat ve více různých termínech, ve kterých se zkouška koná.
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§ 60d
Hodnocení výsledků přijímacího řízení
(1) Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle
a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
b) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,
c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena,
d) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy
uchazeče.
(2) Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení
uchazečem podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium
se sportovní přípravou nejméně 40 %. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší
výsledek písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze
vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče
příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního
vzdělávání, nejpozději do 28. dubna. Další hodnocení splnění kritérií stanoví ředitel školy.
Ředitel školy může v rámci kritérií pro přijetí stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce
nebo školní přijímací zkoušce, které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné podmínky pro
přijetí.
(3) Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel
školy jejich pořadí. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze
přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.
§ 60e
Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí
(1) Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2
pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých
uchazečů. V případě ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních
dnů po dni konání přijímací zkoušky podle § 60b odst. 1 a zveřejní seznam přijatých
uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých
uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení
prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.
(2) Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení
nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo
zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v
termínu od 22. dubna do 30. dubna.
(3) Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat
ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
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§ 60f
Další kola přijímacího řízení
(1) Ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího
řízení, přičemž postupuje obdobně jako v prvním kole, s výjimkou povinnosti stanovit dva
termíny školní přijímací zkoušky.
(2) V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení může ředitel školy zohlednit výsledky
jednotné zkoušky; současně určí náhradní způsob hodnocení v případě uchazečů, kteří
jednotnou zkoušku nekonali.
(3) Školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola
přijímacího řízení. Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči
nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky.
(4) Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému
úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání. Krajský úřad
neprodleně zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých
oborech vzdělání a formách vzdělávání, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§ 60g
Zápisový lístek
(1) K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední
škole slouží zápisový lístek. Toto ustanovení se nevztahuje na studium podle § 83 až 85 a na
vzdělávání podle § 25 odst. 2 písm. b) až e).
(2) Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole
nejpozději do 15. března. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho
zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu
uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam
se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku
ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.
(3) Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro
následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.
(4) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem
a) formu a obsah zápisového lístku,
b) způsob evidence zápisových lístků, a
c) podrobnosti o vydávání zápisových lístků, náhradních zápisových lístků a jejich platnosti.
(5) Zápisový lístek je opatřen otiskem razítka a podpisem pověřeného zaměstnance školy
nebo krajského úřadu.
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(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce
nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí
ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový
lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli
poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou
výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného
školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového
lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty
podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané
střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že
uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč
může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl
následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup
uchazeče se použijí věty první a druhá.
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Zápisový lístek
Význam podání zápisového lístku
Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední
škole (§ 60g odst. 6 školského zákona).
Zápisový lístek nepředkládají uchazeči, kteří podávají přihlášku do večerní, dálkové,
distanční a kombinované formy vzdělávání podle § 25 odst. 2 písm. b) až e) školského
zákona nebo kteří se hlásí do některé z forem vzdělávání oborů vzdělání nástavbového a
zkráceného studia konaných podle § 83 až 85 školského zákona.
Vyžádání zápisového lístku od krajského úřadu
Zápisový lístek primárně vydává uchazeči základní škola, jíž je žákem, uchazeč ho může
získat i od krajského úřadu na základě písemné žádosti (§ 17 odst. 3 vyhlášky). Každý
uchazeč obdrží jeden zápisový lístek.
Vydávání zápisového lístku cizincům - Zápisový lístek cizincům, kteří nejsou žáky základní
školy v ČR, vydává krajský úřad příslušný podle místa pobytu na území České republiky,
pokud na území České republiky cizinec nepobývá, podle sídla školy, do které se hlásí (§
60g odst. 2 školského zákona).
Termín pro podání zápisového lístku
Na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů, ode dne, kdy byl
výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 60g odst.
6 školského zákona). V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě,
zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke
vzdělávání v dané střední škole. I v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy
vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky
rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho
zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.
V případě, že byl uchazeč přijat ve více SŠ v 1. kole, musí důkladně zvážit, ve které škole
zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou.
Zpětvzetí zápisového lístku
Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový
lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr
ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, za předpokladu, že
zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (§ 60g odst. 7 školského
zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na
základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové
zkoušky.
Ztráta zápisového lístku
Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku.
Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce
nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve SŠ; součástí
čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (viz § 17
vyhlášky).
Na tiskopisu zápisového lístku se nově uvádí školní rok, ve kterém se má uchazeč stát
žákem SŠ (pro něj je vydáván). Tím je dána platnost zápisového lístku na příslušný školní
rok (neuplatněný zápisový lístek nemůže uchazeč použít pro přijetí ke vzdělávání pro další
školní roky).
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Dny otevřených dveří na jednotlivých školách v okrese Jihlava:
Gymnázium, Jihlava

čtvrtek 21. 11. 2019, čtvrtek 6. 2. 2020

Gymnázium O. Březiny a SOŠ, Telč

12. 12. 2019

Soukromé gymnázium AD FONTES,
Jihlava

20. 11. 2019, 5. 2. 2020, nebo po telefonické domluvě

FARMEKO – VOŠZ a SOŠ, Jihlava

viz. Aktuality – www.farmeko.cz

Manažerská akademie, SOŠ Jihlava

13. 11. 2019, 15. 1. 2020 nebo kdykoli po telefonické
domluvě

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola
zdravotnická a Střední zdravotnická
škola, Střední odborná škola služeb a
Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Jihlava

8. 11. 2019 (8.00 – 17.00 hod.)
10. 1. 2020 (8.00 – 17.00 hod.)
nebo kdykoli po telefonické domluvě

Soukromá VOŠ grafická a SUŠ grafická,
Jihlava

6. 9., 18. 10., 22. 11., 6. 12. 2019 (vždy od 10.00 hod.),
10. 1., 7. 2., 6. 3., 17. 4., 15. 5., 11. 9., 2020 (vždy od
10.00 hod.)

SOŠ a SOU, Třešť

listopad 2019, leden 2020

SOŠ managementu a práva, Jihlava

průběžně dle dohody

SOŠ sociální u Matky Boží, Jihlava

8. 11.2019 (8.00 – 16.00 hod.)
16. 1. 2020 (13.00 – 17.00 hod.)

Střední škola stavební, Jihlava

7. 12. 2019, 31. 1. 2020
nebo kdykoli po telefonické domluvě

Střední uměleckoprůmyslová škola,
Jihlava-Helenín

pátek 4. 10. 2019 (8.00 – 16.00 hod.)
sobota 5. 10. 2019 (8.00 – 16.00 hod.)
pátek 8. 11. 2019 (8.00 – 16.00 hod.)
středa 15. 1. 2020 (8:00 – 18:00 hod.)

Škola ekonomiky a cestovního ruchu,
Jihlava

úterý 5. 10. 2019 (8.00 – 15.00 hod.)
sobota 18. 1. 2020 (9.00 – 13.00 hod.)
kdykoliv po telefonické domluvě

TRIVIS – SŠ veřejnoprávní a Vyšší
odborná škola bezpečnosti silniční
dopravy, Jihlava

sobota 23. 11. 2019 (8.30 – 14.00 hod., včetně ukázek)
pátek 10. 1. 2020 (13.00 – 17.00 hod., včetně ukázek)

Střední škola průmyslová, technická a
automobilní, Jihlava

7. 12. 2019
19. 1. 2020

Základní škola speciální a Praktická
škola, Jihlava

5. 11. 2019
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Termíny přehlídek škol v jednotlivých okresech Kraje Vysočina:

Havlíčkův Brod

Přehlídka středních škol
31. 10. 2019, od 8.00 - 17.00 hod.
KD Ostrov, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod

Jihlava

Přehlídka středních škol
8. 11. 2019, od 8.00 - 18.00 hod.
DKO s.r.o., Tolstého 2, Jihlava

Pelhřimov

Mozaika středních škol
5. 11. 2019, od 9.00 - 16.30 hod.
Kulturní dům Máj, Třída Legií 1115, Pelhřimov

Třebíč

DIDACTA – veletrh vzdělávání
17. 10. 2019, od 8.00 – 17.00 hod.
Střední průmyslová škola, Manž. Curieových 734, Třebíč

Žďár nad Sázavou

Festival vzdělávání
14. 11. 2019, od 8.00 - 17.00 hod.
Dům kultury, Dolní 183, Žďár nad Sázavou
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Vzor o odvolání proti nepřijetí na střední školu
Název školy
a její adresa
(odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal)

Datum
Odvolání proti nepřijetí ke studiu
Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna /dcery (jméno a příjmení) ke studiu na
(název oboru vzdělání a případně kód oboru).
(Takto formulované odvolání je zcela postačující. Můžete však uvést i důvody, pro které je
odvolání podáváno, např.: Můj syn/dcera má o studium na xxxxxxx opravdový zájem…apod.)
podpis zákonného zástupce nezletilého žáka
jméno zákonného zástupce nezletilého žáka
Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno
Pozn.: Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce, zletilý uchazeč podává a
podepisuje odvolání sám.
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Závěrem:

Při sestavování této brožury se vycházelo z údajů, které jednotlivé školy zaslaly v červnu
2019.
Případné změny, doplňky a podrobnější informace můžete získat nebo si ověřit přímo u
jednotlivých školských zařízení (www stránky) nebo v Informačním a poradenském
středisku pro volbu povolání na Úřadu práce ČR v Jihlavě, Brtnická 21, 1. poschodí,
IPS, kancelář č. 213 (214).

Úřad práce ČR
Krajská pobočka Jihlava
Informační a poradenské středisko
Tel.: 950 123 443, 950 123 322

Úřední hodiny:

pondělí

8.00 – 17.00

úterý

8.00 – 11.00

středa

8.00 – 17.00

čtvrtek

8.00 – 11.00

pátek

neúřední den

Brožura v elektronické podobě na:
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/poradenstvi_a_rekvalifikace
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/kop/jihlava/poradenske_programy
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