
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ  

MOHOU NA VAŠÍ ŠKOLE STUDOVAT I DÍVKY? 

Ano, všechny čtyři obory jsou určené pro chlapce a dívky. Uchazečkám o naši školu zvlášť 

doporučujeme obor Informační technologie a Elektrotechnika, protože nevyžadují žádné 

specifické fyzické předpoklady. Navíc je předsudek domnívat se, že v těchto oborech mají 

pracovat pouze ajťáci a elektrotechnici – proč by to nemohly být ajťačky a elektrotechničky! 

Co se týče oborů Mechanik elektrotechnik a Elektrikář, jsou to obory fyzicky náročnější, s čímž 

musí počítat všichni uchazeči, dívky i chlapci.   

DOKDY JE TŘEBA PODAT PŘIHLÁŠKU? 

Přihlášku podá zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy do 

pondělí 1. března 2021. Formulář přihlášky ke studiu si uchazeč vyzvedne na své základní 

škole. Uchazeč, který není žákem základní školy, si ji může stáhnout z webových stránek MŠMT 

(odkaz i na našem webu). 

MŮŽU PODAT DVĚ PŘIHLÁŠKY NA JEDNU ŠKOLU?  

Můžete. A to v libovolné kombinaci. Dvě přihlášky do dvou maturitních oborů. Dvě přihlášky 

do jednoho maturitního oboru a jednoho učebního oboru. Dvě přihlášky do dvou učebních 

oborů.  

Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí i tak podat dva formuláře 

přihlášky s potvrzením o zdravotní způsobilosti.  

JE POVINNÉ PŘILOŽIT K PŘIHLÁŠCE LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ? 

Ano. K přihlášce na naši školu je potřeba přiložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke 

vzdělávání, a to u všech oborů. Potvrzení lékaře může být přímo na přihlášce nebo na 

samostatném formuláři (najdete na webu školy). Požadavky k zdravotní způsobilosti oboru 

Elektrikář (obou zaměření) naleznete na webu školy.  

BUDE V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE PŘIJÍMACÍ KURZ? 

Pokud to epidemiologická situace umožní a přijímací řízení se bude skládat z přijímací zkoušky, 

tak ano. 

KDO BUDE VYDÁVAT ZÁPISOVÝ LÍSTEK? 

Žákům základních škol vydá zápisový lístek základní škola. Ostatním uchazečům jej vydá 

krajský úřad podle místa bydliště. 

CO MÁM DĚLAT, KDYŽ JSEM BYL PŘIJAT/BYLA PŘIJATA?   

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka po přijímacích zkouškách odevzdá zápisový 

lístek řediteli školy. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy 



zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a na webových 

stránkách školy, a trvá 10 pracovních dnů.  

CO MÁM DĚLAT, KDYŽ JSEM VE VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ UVEDEN/UVEDENA 
V SEZNAMU „POD ČAROU“? 

Hlavně nepanikařte. Pokud se uchazeč umístil „pod čarou“, tj. mezi nepřijatými žáky, obdrží 
poštou od ředitele školy rozhodnutí o nepřijetí. Podejte si ihned odvolání proti nepřijetí. 
Nejlépe bude, když kontaktujete školu a my vám formulář zašleme. Někteří přijatí uchazeči 
neodevzdají zápisový lístek a tím se uvolní místo pro žáky „pod čarou“. Je to běžný postup 
daný systémem přijímacího řízení. Lhůta pro odvolání proti nepřijetí trvá 3 pracovní dny. 
 

CO KDYŹ JSEM JIŽ ODEVZDAL ZÁPISOVÝ LÍSTEK NA JINÉ ŠKOLE A NYNÍ JSEM BYL 
PŘIJAT NA ODVOLÁNÍ K VÁM? 

Vzetí zápisového lístku zpět je možné v případě jeho uplatnění na druhé škole, kde bylo 

odvolání proti nepřijetí úspěšně vyřízeno. Dokladem pro vydání zápisového lístku je 

„Rozhodnutí o přijetí“ na základě odvolání. 

BUDE VYHLÁŠENO DALŠÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ? 

Po ukončení 1. kola přijímacího řízení může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení. 

Záleží na kapacitě.  

MÁM POSLEDNÍ OTÁZKU: CO MÁM DĚLAT, KDYŽ SI NEVÍM RADY? 

Zeptejte se nás! Zavolejte do školy nebo pošlete email nebo si objednejte osobní schůzku u 
ředitele školy.   

 
 
 
 

 


