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Fáze rozhodování



OSOBNÍ CHARAKTERISTICKÉ RYSY
• 1. životní cíle a představy - touha po společenském uznání nebo 

naopak po klidném a skromném životě, po spoustě volného času, 
podnikat, dělat řemeslo, pomáhat lidem

• 2. zájmy - o techniku, o přírodu, o zvířata, o PC, o malé děti

• 3. schopnosti - zručnost, paměť, schopnost plánovat a organizovat, 
jednat s lidmi, výtvarný talent

• 4. vlastnosti - obětavost, ukázněnost, empatie, naopak 
nekomunikativnost, netrpělivost

• 5. tělesné předpoklady - vytrvalost, obratnost, zdatnost

• 6. školní prospěch - úspěšnost či neúspěšnost v různých předmětech 

• 7. zdravotní omezení - alergie, vady (sluchu, řeči), postižení a trvalá 
onemocnění



ONLINE DOTAZNÍK- VOLBA POVOLÁNÍ
• dotazník volby povolání je určen žákům od 13 let

• test zohledňuje jak schopnosti a vlohy žáka, tak jeho zájmy 
a představy o budoucím uplatnění

• přístupové údaje byly žákům předány

https://www.proskoly.cz/
https://www.proskoly.cz/


ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ O ŠKOLÁCH



• Atlas školství

https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly


VYTVOŘTE SI SEZNAM ŠKOL A ZJISTĚTE O NICH 
CO NEJVÍCE INFORMACÍ

• dopravní spojení

• škola soukromá nebo státní (školné)

• podmínky přijetí

• šance na přijetí (poměr loňského počtu přihlášených a přijatých 
uchazečů)

• vybavení školy

• spolupráce školy se zaměstnavateli

• výsledky školy u maturitních zkoušek



DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

• PREZENTAČNÍ VÝSTAVY ŠKOL
• v KD v Orlové – 23. 11. 2022, 

10-16 hod.

• na Černé louce v Ostravě               
25. – 26. 11. 2022, 9-18 hod.

• WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOL

• DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

• https://veletrh-skol.msk.cz/

https://veletrh-skol.msk.cz/


STÁLE NEVÍTE? PORAĎTE SE…
• Třídní učitel

• Výchovný poradce - Mgr. Jiřina Dofková - 730 521 479, 
dofkova@zsrychvald.cz

• PPP (Pedagogicko-psychologické poradny)

• IPS - Informační a poradenská střediska pro volbu a změnu 
povolání při Úřadech práce, pro nás na ÚP v Karviné

Karviná: e-mail: ips.ka@uradprace.cz, tel: 950 126 343, 508

mailto:dofkova@zsrychvald.cz
mailto:ips.ka@uradprace.cz


!!! O ÚSPĚŠNÉM PŘIJETÍ ROZHODUJE                  
I DOBŘE ZVLÁDNUTÁ JEDNOTNÁ 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA !!!
• Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola 

přijímacího řízení do všech maturitních oborů.

• Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: 
z českého jazyka a literatury a z matematiky, písemný test z 
českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky pak 
70 minut. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla 
českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

• Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor 
Gymnázium se sportovní přípravou).



PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU 
• ve škole 

• doma 

zvýhodněná cena pro školy (již proběhlo)

• aplikaci k procvičování testů a úloh naleznete na adrese 
procvicprijimacky.cermat.cz

• na středních školách (přípravné kurzy od ledna či února, placené)

https://procvicprijimacky.cermat.cz/


PŘIHLAŠOVÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ

• uchazeč podává přihlášku řediteli střední školy do 1. března 2023 
(do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022)

• přihláška se podává na podepsaném tiskopisu

• pro 1. kolo přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky

• přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo 
ji zaslat poštou



PŘIHLÁŠKA- NÁVOD K VYPLNĚNÍ
• https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-

zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
• v přijímacím řízení do oborů, které jsou zakončené maturitní 

zkouškou, se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého 
jazyka a matematiky, letos 13. a 14. dubna 2023

• pokud se uchazeč v 1. kole přijímacího řízení hlásí na dva obory 
zakončené maturitní zkouškou, může jednotnou zkoušku konat 
dvakrát, do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek

• náhradní termín pro konání zkoušek je stanoven na 10. a 11. 
května 2023

• uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží 
k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení

• ředitel školy může rozhodnout také o konání školní přijímací 
zkoušky (např. testy zdatnosti či zručnosti)



ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ 
• zpřístupnění hodnocení jednotné přijímací zkoušky - do 28. dubna 

2023 (pátek), seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitel do 
dvou pracovních dnů

• rozhodnutí o přijetí se nezasílá poštou, svůj úmysl stát se žákem 
střední školy potvrzujete odevzdáním zápisového lístku, a to do 
10 pracovních dnů ode dne oznámení o rozhodnutí 



ZÁPISOVÝ LÍSTEK
• uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl 

vzdělávat se v dané střední škole

• zápisový lístek žáci obdrží nejpozději do 15. března, každý 
uchazeč získá pouze jeden zápisový lístek

• na střední školu se odevzdává do 10 pracovních dnů ode dne 
oznámení rozhodnutí

• při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání 
náhradního zápisového lístku (formulář na webových stránkách 
školy)



ZÁPISOVÝ LÍSTEK



ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ
• nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých 

nezletilých uchazečů ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí

• uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o 
výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne 
doručení rozhodnutí

• vzor odvolání není stanoven (individuálně pomůže výchovný 
poradce)



PŘIJÍMÁNÍ DO UČEBNÍCH OBORŮ 
S VÝUČNÍM LISTEM
• jednotná přijímací zkouška z M a ČJ se nekoná

• uchazeč může být přijat, pokud splnil povinnou školní docházku

• kritériem přijetí je výsledek prospěchu na ZŠ

• podmínkou pro přijetí je zdravotní způsobilost

• centrum zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů 
v jednotné přijímací zkoušce 28. dubna 2023, ředitel školy 
zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do dvou 
pracovních dnů.

• odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy lze podat 
ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí



DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
• vyhlašují školy, které nenaplnily předpokládaný počet žáků 

(zde už je počet přihlášek neomezen)

• seznam škol je k dispozici na stránkách Krajského úřadu 
(pravidelně aktualizovaný)

https://www.msk.cz/temata/skolstvi/informace_volna_mista.html


PROSTOR PRO DOTAZY


