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VÝUKA PČ NA 2. STUPNI  
– základy výběru povolání 

 
 
 

Přihlášky na SŠ a OU 
 

Název šablony: III/2-9, Výuka PČ na 2. stupni – základy výběru povolání  

Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443,  

                                      Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21.století 

Název školy: ZŠ Přerov, Želatovská 8, 750 02, Přerov I. – Město 

Číslo šablony: VY_32_INOVACE_539 

Autor: Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D. 

Datum (období) tvorby: červen 2012 

Ročník: osmý a devátý 

Vzdělávací oblast: základy pro výběr budoucího povolání 

Anotace: základní orientace ve vyplňování základních dokumentů ke studiu na SŠ a OU  

                 

 
 

 

 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
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Základní data - školní rok 2013-2014: 

 Termíny přijímacích zkoušek vyhlašuje ředitel střední školy do 31.1.2014  
(obory s TZ do 31.10.2013)  

 Přihlášky je třeba adresovat/dodat přímo řediteli školy do 15.3.2014  
(obory s TZ do 30.11.2013)  

 Termíny konání 1. kola přijímacího řízení –  
denní forma studia bez TZ – konec dubna/květen  
denní forma studia s TZ 1. – 15. ledna  

TZ na konzervatoře 15. – 31. ledna 2014 

Přední strana – vyplní sami žáci s rodiči 
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Zadní strana – vytiskne a doplní škola 

 

Instrukce k vyplnění: 

 
Přední strana:  
• Státní občanství – ČR  

• ZPS – změněná prac. schopnost (většina NE)  

• Termín přijímací zkoušky –  

  po 31.1.2014 na www střední školy  

• Zkrácené studium – NE  

• Ročník SŠ – proškrtnout  

• Potvrzení lékaře  
– nutnost je uvedena v tabulkách škol označeno PLP  

 
Zadní strana:  
• Schopnosti atd. – podložit přílohami (diplomy, certifikáty)  

• Podepisuje pouze ředitel ZŠ! 
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Zápisový lístek: vyplnit označenou část  

• odevzdat do 10 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí do sekretariátu příslušné  
střední školy  

• lze jej jednou přesunout na školu, kam byl žák přijat na řádné odvolání  
  IZO školy – 049558862 
 

 
 

Co zajišťuje rodina: 

• Snažte se z různých zdrojů získat co nejvíce informací o školách.  
• Konzultujte volbu dítěte s odbornými pracovišti.  
• Vytištěnou přihlášku s vyplněnou zadní stranou namnožte a vyhotovte dvě   
kompletní přihlášky (s vyplněnou přední stranou).  
• Nechte je v naší škole potvrdit u pana ředitele.  
• Přihlášky odneste či odešlete na zvolené SŠ či OU.  
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