
VÝCHOVNÝ PORADCE - VOLBA POVOLÁNÍ 

Výchovná poradkyně Mgr. Kamila Burešová 

Telefonní kontakt 378 609 938 

Email buresova@sluchpost-plzen.cz 

Konzultační hodiny V době nouzového stavu prostřednictvím emailu nebo po předchozí domluvě 

SPC 378 609 994-5 

PŘIHLÁŠKA 

Vycházející ţáci hlásící se na SOU či SŠ v dostanou ve škole  formulář přihlášky (s  vytištěnými známkami za 

uplynulé ročníky školní docházky). Tento si nakopírují. Dva stejné tiskopisy odevzdají třídní učitelce 

k podpisu nejpozději do 5. února 2021. 

Pro první kolo přijímacího řízení můţe uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky, tj. hlásí se na dvě školy/dva obory 

na jedné škole. Do kaţdé z přihlášek se píší obě školy/obory, na které se ţák hlásí. Při vyplňování přihlášky je 

nutné dbát na úplné znění názvu školy a oboru, včetně čísla naleznete na www.atlasskolstvi.cz nebo v papírové 

podobě této příručky. Nepřehazujte na přihláškách pořadí školy, přihlášky musí bát identické. Zákonní 

zástupci (stačí jeden) přihlášku podepíší. Vyplněnou přihlášku odevzdávejte ke kontrole a k podpisu ředitelky 

školy do 5. 2. 2021 (třídní učitelce nebo výchovné poradkyni). 

Zkontrolovanou přihlášku odevzdá ţák do 1. března 2021 řediteli střední školy nebo SOU. 

Ţáci hlásící se na obory s talentovou zkouškou (konzervatoř, gymnázium se sportovní přípravou – platí i pro 

ţáky z 5. ročníků) mají termín odevzdání přihlášky na vybranou školu do 30. listopadu 2020. Tuto skutečnost 

nahlásí výchovné poradkyni nejpozději do 1. 11. 2020. 

ZÁPISOVÝ LIST 

Zápisový lístek obdrţí všichni ţáci  15. 2. 2021. Zápisový lístek slouţí k potvrzení úmyslu uchazeče stát se 

ţákem vybraného oboru vzdělávání v dané střední škole. Vydání zápisového lístku základní školou a moţnost 

uplatnění zápisového lístku je jen jednou. Zápisový lístek se odevzdá na střední školu nebo SOU aţ po přijetí 

uchazeče. 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 

V oborech vzdělávání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury 

a matematiky a její aplikace. 

Pokud se nekoná jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška je zveřejněn seznam přijatých 

uchazečů v období 22. 4. - 30. 4. 2021. 

Gymnázium se sportovní přípravou má talentovou zkoušku 2. 1. - 15. 2. 2021, po jejím úspěšném sloţení 

následuje jednotná přijímací zkouška v termínu 12. 4. 2021 a 13. 4. 2021 (čtyřletá gymnázia) a v termínu 14. 4. 

a 15. 4. 2021 (víceletá gymnázia). 
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Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu pro všechny obory vzdělávání: 

1. termín - 12. 5. 2021 

2. termín - 13. 5. 2021 

AKTUÁLNÍ TERMÍNY   

Studium na SŠ Termín podání 

přihlášek 

Termín konání 

jednotné zkoušky 

Přijímací řízení  - (zkoušky, 

pohovory) pokud se na 

škole konají 

Vyhlášení výsledků 

přijímacího řízení 

Obory vzdělávání 

s talentovou zkouškou 
Do 30. 11. 2020 - 2. 1. – 15. 1. 2021 5. 2. - 15. 2. 2021 

Konzervatoř Do 30. 11. 2020 - 15. 1. – 31. 1. 2021 5. 2. – 15. 2. 2021 

Řádné studium čtyřleté 

maturitní 
Do 1. 3. 2021 

12. 4. 2021 

13. 4. 2021 

12. – 28. 4. 2021 

(stanoví ředitel školy) 

 

 


