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Odvolací řízení
Uchazeč může podat odvolání proti
rozhodnutí ředitele školy o výsledku
přijímacího řízení, a to ve lhůtě

Zápisový lístek
Uchazeč podáním zápisového lístku
potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané
střední škole.

3 pracovních dnů ode dne doručení

Na uplatnění zápisového lístku má

rozhodnutí.

uchazeč 10 pracovních dnů ode dne, kdy

Vzor odvolání není stanoven, doporučuje
se však uvádět minimálně níže uvedené
náležitosti:
ź Název školy a její adresa (odvolání se

zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o
nepřijetí vydal)
ź Datum
ź Věc: Odvolání proti nepřijetí ke studiu
ź Odvolávám se proti rozhodnutí

byl výsledek přijímacího řízení oznámen
zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.
V případě, že byl uchazeč přijat na více
středních škol v 1. kole přijímacího řízení,
musí důkladně zvážit, ve které škole
zápisový lístek uplatní, neboť jej může
uplatnit jen jednou.
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vzdělání a případně kód oboru);

INFORMACE

Podpis zákonného zástupce
nezletilého žáka
ź Jméno zákonného zástupce nezletilého
žáka
ź Adresa, na kterou má být rozhodnutí o
odvolání zasláno

Zpracovali členové pracovní skupiny č. 6,
Kariérové poradenství a rozvoj podnikavosti,

o přijímacím řízení

iniciativy a zájmů dětí a žáků
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Poradenství k volbě povolání
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KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ

PŘIHLÁŠKA NA SŠ

Kromě dvou výše zmíněných přihlášek
na střední školy může uchazeč v prvním

Služby informačního a poradenského
střediska pro volbu povolání (IPS) pro
volbu a změnu povolání informační
a poradenské středisko - Tř. Osvobození
1388/60a, Karviná – Nové Město.
Telefon: 950 126 343, 950 126 508,
www.uradprace.cz/web/cz/ips-2
Pedagogicko-psychologické poradny
v Moravskoslezském kraji: V Orlové sídlí

Podání přihlášky řediteli školy do
1. března kalendářního roku.
Do oborů s talentovou zkouškou je termín
do 30. listopadu.

Speciálně pedagogická centra

Přihlášku podává uchazeč, v případě
nezletilého uchazeče jeho zákonný
zástupce. Přihlášku je možné donést
na podatelnu střední školy osobně nebo ji
zaslat poštou.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími
potřebami, kteří požadují úpravu
podmínek přijímacího řízení, musí spolu
s přihláškou odevzdat také doporučení
školského poradenského zařízení.

v Moravskoslezském kraji: SPC Karviná
Komenského 614, Petrovice u Karviné.
Telefon: 596 314 923,
www.szmkarvina.cz/spc/

oborů s talentovou zkouškou.
Teoreticky tak může v prvním kole podat
dohromady až 4 přihlášky. Jednotné
testy však může konat maximálně

v budově Gymnázia a Obchodní
akademie, Masarykova třída 1313,
Orlová – Lutyně. Telefon 597 582 371,
www.pppkarvina.cz

kole podat navíc až dvě přihlášky do

Lékařský posudek o zdravotní
způsobilosti se přikládá k přihlášce (jen
některé SŠ).

dvakrát.
Výsledky přijímacího řízení zveřejnění
školy na webových stránkách školy
a nepřijatým uchazečům je odesláno
rozhodnutí o nepřijetí (konec dubna).
Do výsledku přijímacího řízení se
zohledňuje pouze lepší výsledek
z prvního či druhého termínu
příslušného testu.
Pokud se uchazeč nemůže v prvním
či druhém termínu dostavit ke konání
testů, například z důvodu nemoci,

Školní poradenské pracoviště v základní
škole – výchovný poradce.
Dny otevřených dveří v SŠ, prezentační
výstavy škol.

Pro první kolo přijímacího řízení lze
podat dvě přihlášky.
V přijímacím řízení do oborů s maturitní
zkouškou se koná jednotná přijímací
zkouška z českého jazyka, literatury
a matematiky.

omluví se řediteli školy. Pokud ředitel
školy jeho omluvu uzná, uchazeč může
konat jednotnou zkoušku v náhradním
termínu.

