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Úvod 
 
Vážení rodiče, milí žáci, 
 

pracovníci Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR Pelhřimov (dále jen úřad 
práce) soustředili informace ze všech středních škol našeho okresu a zpracovali tuto informační brožuru o studijních 
a učebních oborech, které budou vyučovány v 1. ročnících těchto škol ve školním roce 2015/2016. 
 

Uvedené informace o počtech přijímaných žáků a podmínkách přijímacího řízení považujte za orientační, protože tato brožura 
je zpracována podle údajů ze září 2014 a do začátku přijímacího řízení a zahájení nového školního roku nejsou vyloučeny změny či doplňky. 
Podobně je nutné posuzovat informace o vhodnosti oboru pro žáky se zdravotním postižením. Rozhodující je vždy stanovisko příslušného 
praktického lékaře pro děti a dorost. 
 

Brožura by měla sloužit k lepší orientaci při výběru budoucího povolání žáků. Při volbě povolání je třeba vycházet ze schopností 
a dovedností, zvážit prospěch, zdravotní stav a rovněž přihlédnout k situaci a vývoji na trhu práce. 
 

Žáci, kteří nemají ujasněnou představu o svém budoucím povolání se mohou poradit s rodiči, výchovnými poradci a třídními učiteli na 
základních školách. Dále v pedagogicko - psychologické poradně našeho okresu, jejíž pracovníci mohou zabezpečit psychologické posouzení 
žákových předpokladů pro další studium. Poradenskou službu při výběru povolání Vám rádi poskytnou také pracovníci Informačního 
a poradenského střediska pro volbu povolání úřadu práce. 
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Organizace školního roku: 
 
 

Školní rok 2014/2015 začíná: v pondělí 1. září 2014.  
 

Podzimní prázdniny: pondělí 27. října a středa 29. října 2014. 
 

Vánoční prázdniny: pondělí 22. prosince 2014 až pátek 2. ledna 2015. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015. 
. 
Konec prvního pololetí:  čtvrtek 29. ledna 2015 

 
Pololetní prázdniny: pátek 30. ledna 2015. 

 
Jarní prázdniny: pondělí 2. února – neděle 8. února 2015.  

Ve stejném termínu budou jarní prázdniny i v okresech: Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod,        
Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál 

 
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015. 
 
Školní rok 2014/2015 končí: v úterý 30. června 2015.         
              
Hlavní prázdniny: středa 1. července až pondělí 31. srpna 2015. 
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Přijímací řízení na středních školách 
 
- Pro přijímání ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích probíhá přijímací řízení na základě školského zákona č. 561/2004. Tento 

zákon a navazující právní předpisy stanoví jednotlivé termíny při organizaci přijímacího řízení jak na školy veřejné (zřízené státem, krajem, 
obcí nebo svazkem obcí), tak soukromé a církevní. 

 
- Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat až dvě přihlášky. Na jeden obor vzdělávání v rámci 

jedné školy, pokud ředitel školy rozhodne o konání přijímací zkoušky, nelze zkoušku vykonat ve více různých termínech, ve kterých 
se přijímací zkouška koná. 

 
- Přihlášky do denní formy vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce 

nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy, a to na tiskopisu předepsaném ministerstvem, do 15. března 2015, v případě přihlášky 
do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2014. 

 
- Ředitel školy může rozhodnout o konání přijímací zkoušky. V takovém případě pro první kolo přijímacího řízení stanoví nejméně dva termíny 

pro konání přijímací zkoušky. Rozhodne-li ředitel školy, že se přijímací zkouška nekoná, informuje o tom uchazeče nebo zákonného zástupce 
nezletilého uchazeče bez zbytečného odkladu. 

 
- Jednotná kritéria přijímacího řízení, stanovená ředitelem školy, musí být vyhlášena prokazatelným způsobem (např. vyvěšení na veřejně 

přístupném místě ve škole a zveřejnění na webových stránkách) nejpozději do 31. října 2014 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou, pro 
ostatní obory vzdělání do 31. ledna 2015. Pro ostatní kola nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení 

 
- Pro prvé kolo přijímacího řízení je stanoven jednotně termín přijímací zkoušky ve středních školách (pokud je vyhlášena) v pracovních dnech 

od 22. do 30. dubna 2015. Dny konání zkoušky stanoví ředitel školy. 
 

- Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Podle výsledků dosažených 
jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům 
nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí. Pokud se přijímací zkouška v prvním kole 
přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých 
nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí nejpozději do 30. 4. 2015. 

 
- Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou budou konány v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2015. Talentové zkoušky 

v konzervatoři se konají od 15. do 31. ledna 2015. V obou případech ve dnech stanovených ředitelem školy.  
 

- Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou zašle ředitel školy uchazeči nebo zákonnému zástupci 
nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, 
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pokračuje v přijímacím řízení. Ředitel školy odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče do 7 dnů po vydání rozhodnutí, nejpozději však 
15. února. 

 
- Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky ke vzdělávání v konzervatoři zašle ředitel školy uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého 

uchazeče rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání v konzervatoři, a to nejpozději do 10. února. 
 

- Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání na konzervatoři nebo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, má i nadále možnost podat do 
15. března 2015 přihlášky do oborů vzdělání podle § 60 školského zákona a účastnit se přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání na 
střední škole. 

 
- Ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení, přičemž postupuje obdobně jako v prvním 

kole s výjimkou povinnosti stanovit 2 termíny přijímací zkoušky. V tomto případě oznámí ředitel školy neprodleně krajskému úřadu počet 
volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání. Krajský úřad tyto informace neprodleně zveřejní, a to i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. V těchto kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen. 

 
- Pozvánku k vykonání přijímací nebo talentové zkoušky v prvním kole zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním. Pro 

náhradní termín a pro další kola nejpozději 7 dnů před jejím konáním. Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímací nebo 
talentové zkoušce stanovených ředitelem školy, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení. 

 
- Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací nebo talentové zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví 

řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její 
vykonání. Přijímací nebo talentová zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo 
talentové zkoušky. 

 
- Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí 

– viz. vzor odvolání na straně 19. 
 
- Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového 

lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí 
o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, 
zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může 
uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. 

 
- Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek. 

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu 
v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský 
úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče. 
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Informační a poradenské středisko pro volbu povolání 
 
nabízí žákům základních škol 
 
*  informace o jednotlivých typech škol v ČR a přehled studijních a učebních oborů prostřednictvím tištěných materiálů i rozsáhlé počítačové 
 databáze, 
 
* informace o nárocích a požadavcích na jednotlivé profese - máme k dispozici charakteristiky jednotlivých povolání, letáky vztahující se 
 k  nejrůznějším profesím, videoklipy přibližující celou řadu povolání, 
 
*  informační celodopolední programy pro žáky předposledních ročníků základních škol, 
 
*  individuální poradenství při volbě povolání, 
 
* informace o možnostech uplatnění absolventů jednotlivých studijních nebo učebních oborů na trhu práce. 
 
Kde nás najdete ?  Úřad práce ČR, krajská pobočka v Jihlavě, kontaktní pracoviště Pelhřimov 
  Informační a poradenské středisko pro volbu povolání ( IPS ) - 4. patro. 
  Pražská 2461, 393 01 Pelhřimov, telefon: 950 145 322                               
 
Úřední hodiny:  Pondělí 8.00 - 17.00 
   Úterý 8.00 - 11.00 
   Středa 8.00  - 17.00 
   Čtvrtek 8.00 - 11.00 
   Pátek      neúřední den     
 
Protože středisko zabezpečuje řadu externích činností, je vhodnější případnou návštěvu sjednat telefonicky. 
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Závěr 
 
 Očekáváme, že naprostá většina vycházejících žáků základních škol bude pokračovat v dalším studiu, protože nabídka studijních a učebních 
oborů je v poměru k počtu vycházejících žáků příznivá. 
 
 Přejeme Vám, abyste si zvolili takový způsob přípravy na povolání, kde nejen uspějete v přijímacím řízení, ale který také úspěšně dokončíte. 
Takto získané vzdělání bude dobrým základem pro další studium i pro výkon budoucího povolání. 
 
 V případě, že nebudete přijati na zvolené školy, můžete se obrátit na Informační a poradenské středisko úřadu práce, nebo si  přehled volných 
míst ve studijních a učebních oborech můžete vyhledat sami. A to na internetových stránkách dané školy či příslušného krajského úřadu v jehož 
obvodu působnosti se škola nachází.  
 
 Pokud by se vám ani za těchto podmínek nepodařilo zahájit studium, je možno hledat zaměstnání prostřednictvím úřadu práce. Toto ovšem 
považujeme za krajní možnost, protože naděje uspět při hledání zaměstnání po základní škole je mizivá. 
 
 
 
 
 
 

UPOZORNĚNÍ: 
 

Pro podrobnější informace je nutné číst poznámku ke škole!!! 
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Seznam zkratek použitých v brožurce 
 
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY   CIZÍ JAZYK   PRO ŽÁKY  
anglický jazyk AJ  anglický jazyk AJ  dospělí s ukon. povinnou škol. docházkou DZŠ 
biologie B  český jazyk ČJ  maturanti MAT 
cizí jazyk CJ  francouzský jazyk FJ  vyučenci VYU 
český jazyk ČJ  latina L  žáci 5. tříd ZŠ ZŠ 5 
dějepis D  německý jazyk NJ  žáci 7. tříd ZŠ ZŠ 7 
dle zaměření DZ  ruský jazyk RJ  žáci s ukončenou povinnou školní docházkou PŠD 
ekonomika E  španělský jazyk ŠJ    
francouzský jazyk FJ     DALŠÍ ZKRATKY  
fyzika F  UKONČENÍ STUDIA   den otevřených dveří DOD 
hudební výchova HV  absolutorium A  osoba se zdravotním postižením OZP 
chemie CH  maturita MT  povinná lékařská prohlídka PLP 
informatika IF  osvědčení OS  výpočetní technika VT 
latina L  výuční list VL    
matematika M  závěrečná zkouška ZZ  ZŘIZOVATEL  
německý jazyk NJ  jiné JI  církev  
občanská nauka ON     kraj  
obecné studijní předpoklady OP  FORMA STUDIA   obec  
pohovor PO  dálková DA  soukromý subjekt  
psychologické testy PS  denní DE  stát  
psychologie P  distanční DI  jiný zřizovatel  
ruský jazyk RJ  večerní VE    
španělský jazyk ŠJ  jiná forma JI  TYP ŠKOLY  
talentové zkoušky TZ     církevní  
tělesná výchova TV  DRUH STUDIA   družstevní  
test všeobecných znalostí VZ  nástavbové NA  soukromá  
testy logiky TL  vyšší odborné VO  státní  
výtvarná výchova VV  zkrácená forma studia s maturitou ZMT  vojenská  
zeměpis Z  zkrácená forma studia s výučním listem ZVL  jiný, specifická  
zkouška zručnosti ZR       
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Dny otevřených dveří 
 
 
 
SPŠ a SOU Pelhřimov  Pelhřimov – 14.10. a 11.11.2014, 13.1.2015 

 Kamenice n/L. – 19.-20.11.2014, 14.1.2015 

Česká zemědělská akademie v Humpolci  14. a 15.11.2013, 9.1.2015 

Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec  27.11.2014 

VOŠ a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov,s.r.o.  září - říjen 2014 

Odborné učiliště a Praktická škola Černovice  listopad 2014 

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov  OA – 1.12.2014 

 GY – 3.12.2014 

Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o.  5.12.2014 

Gymnázium Pacov  4.2.2015 
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Prezentace škol na přehlídkách ve vybraných okresech 
 
 
České Budějovice 1.10. – 3.10.2014 – Celostátní výstava Vzdělání a řemeslo – Výstaviště 
 

   29.11.2014 (900-1600 hod.) – Prezentační výstava středních škol – Výstaviště 
 
Třebíč                      16.10.2014 (1000-1700 hod.) – DIDACTA – veletrh vzdělávání, SPŠ Třebíč 
 
Tábor  22.10.2014 (1000-1700 hod.) – Prezentační výstava středních škol – Hotel Palcát Tábor 
 
Havlíčkův Brod  4.11.2014 (800-1700 hod.)  – Přehlídka středních škol – KD Ostrov 
 
Jindřichův Hradec 5.11.2014 (800-1600 hod.) – Přehlídka středních škol – KD Střelnice a sál Muzea Jindřichohradecka 
 
Písek   10.11.2014 (900-1500 hod.) – Prezentace středních škol – Kulturní dům Písek 
 
Pelhřimov                11.11.2014 (900-1630 hod.) – MOZAIKA – KD Máj  
 
Žďár nad Sázavou 13.11.2014 (800-1700 hod.) – Festival vzdělávání – Dům kultury 
 
Jihlava  14.11.2014 (800-1800 hod.) – Přehlídka středních škol – Dům kultury a odborů (společenský sál) 
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Ptáte se, kam půjde vaše dítě po skončení základní školy? Zajímají vás možnosti středního vzdělání v našem regionu? 
 Nevíte jakou střední školu zvolit? 

Odpověď vám pomůže najít XVIII. ročník prezentační přehlídky 

Kam po ZŠ 

aneb 

mozaika 
středních škol 

 
kterou ve spolupráci se středními školami, středními odbornými a odbornými učilišti 

našeho okresu a vybranými školami z přilehlých regionů 
pořádá Kulturní zařízení města Pelhřimova  

 
Kdy? 

11.11.2014 od 9.00 do 16.30 hod. 
 

Kde? 
 

Kulturní dům Máj, Třída Legií 1115, Pelhřimov 
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Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední školaŠkola:
Školní č.p. 764, 396 01  HumpolecAdresa:

900 Kč/měsUbytování:Mgr. Otakar Březina, tel. 565 532 069Ředitel:62540050IČ:
Střední školaDruh školy: 1000 Kč/měsStravování:Ing. František Stiller, tel. 565 532 069Kontakt:

565 532 205Fax:StátníTyp školy:
cer@cza-hu.czE-mail:KrajZřizovatel:
www.cza-hu.czWWW:AJ, NJCizí jazyky:

DOD:14.11.2014, 15.11.2014 a 9.1.2015.Výuka probíhá i na pracovišti ve Světlé nad Sázavou - v tabulce označeno zkratkou SV.Cena oběda činí 28,80 Kč.Poznámka ke škole:

2015/161.kolo 2014/15 PLPDélka Ukonč. Roční Přijímací OZPProspěchPro žákyDruhForma
studia studia přij. školné zkoušky studiastudiaplánov.přihl.Název oboruKód oboru

AnoNe2,00PŠD-DEČJ, M301719MT4,0Agropodnikání (Chov koní a jezdectví)41-41-M/01
AnoNe2,00PŠD-DEČJ, M302022MT4,0Agropodnikání (Ekologické a konvenční

zemědělství)
41-41-M/01

AnoNe2,00PŠD-DEČJ, M303640MT4,0Chovatelství (Kynologie)41-43-M/02
AnoNe2,00PŠD-DEČJ, M302224MT4,0Mechanizace a služby41-45-M/01
NeAno2,00PŠD-DEČJ, M3000MT4,0Přírodovědné lyceum78-42-M/05
AnoNePŠD-DEŽádné1200VL3,0Karosář (Autoklempíř)23-55-H/02
AnoNePŠD-DEŽádné303535VL3,0Mechanik opravář motorových vozidel23-68-H/01
AnoNePŠD-DEŽádné2400VL3,0Autoelektrikář26-57-H/01
AnoNePŠD-DEŽádné1299VL3,0Instalatér36-52-H/01
AnoNePŠD-DEŽádné1077VL3,0Tesař36-64-H/01
AnoNePŠD-DEŽádné1055VL3,0Zedník36-67-H/01
AnoNePŠD-DEŽádné2400VL3,0Zemědělec - farmář41-51-H/01
AnoNePŠD-DEŽádné241717VL3,0Jezdec a chovatel koní41-53-H/02
AnoNePŠD-DEŽádné603939VL3,0Opravář zemědělských strojů SV41-55-H/01

NeAnoDZŠ-DAŽádné3000MT5,0Agropodnikání41-41-M/01

NeAnoVYUNADAŽádné3000MT3,0Autotronik39-41-L/51
NeAnoVYUNADAŽádné3000MT3,0Podnikání64-41-L/51
NeAnoVYUNADEŽádné302021MT2,0Autotronik39-41-L/51
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Gymnázium a Obchodní akademie PelhřimovŠkola:
Jirsíkova č.p. 244, 393 01  PelhřimovAdresa:

NeníUbytování:Mgr. Aleš Petrák, tel. 565 324 428, 774 691 018Ředitel:62540009IČ:
GymnáziumDruh školy: 400 Kč/měsStravování:Mgr. Jana Daňhelová, tel. 565 301 729Kontakt:

565 325 654Fax:StátníTyp školy:
gype@gymnazium-pe.czE-mail:KrajZřizovatel:
www.gymoa.czWWW:AJ, FJ, L, NJ, RJ, ŠJCizí jazyky:

DOD: GY - informace na webových stránkách, OA - 1.12.2014. PZ z ČJ a M konají na GY všichni uchazeči u OA o jejich konání rozhodne ředitel školy po
konzultaci se zřizovatelem do 31.1.2015. Stravování pro studenty gymnázia zajišťujeme ve vlastní školní jídelně (cena oběda je 21 - 23,- Kč). Ubytování a
stravování pro studenty obchodní akademie zajišťujeme na domově mládeže Střední průmyslové školy Pelhřimov.

Poznámka ke škole:

2015/161.kolo 2014/15 PLPDélka Ukonč. Roční Přijímací OZPProspěchPro žákyDruhForma
studia studia přij. školné zkoušky studiastudiaplánov.přihl.Název oboruKód oboru

NeAnoZŠ5-DEČJ, M303034MT8,0Gymnázium79-41-K/81
NeAnoPŠD-DEČJ, M606099MT4,0Gymnázium79-41-K/41
NeAnoPŠD-DEČJ, M403458MT4,0Obchodní akademie63-41-M/02
NeAnoPŠD-DEČJ, M201232MT4,0Ekonomické lyceum78-42-M/02

Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147Škola:
Komenského č.p. 147, 396 01  HumpolecAdresa:

900 Kč/měsUbytování:Mgr. Hana Havelková, tel. 731 625 221Ředitel:62540041IČ:
GymnáziumDruh školy: 550 Kč/měsStravování:Mgr. Hana Havelková, tel. 565 502 211Kontakt:

565 502 212Fax:StátníTyp školy:
red@gymhu.czE-mail:KrajZřizovatel:
www.gymhu.czWWW:AJ, FJ, NJCizí jazyky:

DOD: 27.11.2014Poznámka ke škole:
2015/161.kolo 2014/15 PLPDélka Ukonč. Roční Přijímací OZPProspěchPro žákyDruhForma

studia studia přij. školné zkoušky studiastudiaplánov.přihl.Název oboruKód oboru

NeAnoZŠ5-DEČJ, M, OP302933MT8,0Gymnázium79-41-K/81
NeAnoPŠD-DEČJ, M302765MT4,0Gymnázium79-41-K/41
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Gymnázium PacovŠkola:
Hronova č.p. 1079, 395 01  PacovAdresa:

NeníUbytování:Mgr. Josef Novák, tel. 565 443 764Ředitel:62540076IČ:
GymnáziumDruh školy: NeníStravování:Věra Přibylová, tel. 565 442 911Kontakt:

565 442 911Fax:StátníTyp školy:
gpacov@email.czE-mail:ObecZřizovatel:
www.gpacov.czWWW:AJ, NJCizí jazyky:

DOD: 4.2.2015Poznámka ke škole:

2015/161.kolo 2014/15 PLPDélka Ukonč. Roční Přijímací OZPProspěchPro žákyDruhForma
studia studia přij. školné zkoušky studiastudiaplánov.přihl.Název oboruKód oboru

NeAnoZŠ7-DEČJ, M302727MT6,0Gymnázium79-41-K/61
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Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72Škola:
Mariánské náměstí č.p. 72, 394 94  ČernoviceAdresa:

690 Kč/měsUbytování:Mgr. Ing. Karel Matějů, tel. 565 492 226Ředitel:62540017IČ:
Odborné učilištěDruh školy: 1533 Kč/měsStravování:Bc. Marie Baštová, tel. 565 492 110, 606 367 221Kontakt:

565 492 110Fax:StátníTyp školy:
ou.prs.cernovice@iol.czE-mail:KrajZřizovatel:
www.uciliste-cernovice.czWWW:ŽádnéCizí jazyky:

DOD: Informace o vzdělávání při osobním jednání, PO - PÁ, 8:00 - 15:00 hod. DOD je plánovaný na listopad 2014. Škola má vlastní kuchyni a jídelnu. Součástí
školy je internát. Ubytovaní mají stravu 5x denně (73,-Kč/den), dojíždějící oběd za 26,-Kč/den. Učebnice, prac. oděv a pomůcky jsou poskytovány zdarma, školné
se neplatí. Škola má třídy vybaveny projekční technikou, dále třídu ICT a audio-video s plným vybavením.

Ve škole je k dispozici další vybavení - tělocvična, posilovna, venkovní hřiště. Třídy jsou s projekční technikou, novým vybavením a keramickými tabulemi.
Odborný výcvik je zajištěn školou ve vlastních dílnách a na pracovištích školy, které jsou vybaveny moderní technikou a zařízením. Žáci pracují také u zákazníků
a ve firmách a dostávají za odvedenou práci finanční odměnu. Všechny učební obory jsou tříleté, absolventi získávají výuční list a vysvědčení o ZZ a certifikát
JZZZ. Závěrečné zkoušky jsou státní. Žákům je umožněno vykonat kurz autoškoly. Dále se žáci účastní řady regionálních, krajských i celostátních soutěží. Také
mají možnost zapojit se do řady zájmových kroužků (celkem 9 nabízených aktivit), včetně dalších sportovních, kulturních a soutěžních aktivit. Každoročně jsou
pořádány exkurze dle zaměření oboru, besedy, lyžařský výcvik a sportovní den.

Poznámka ke škole:

2015/161.kolo 2014/15 PLPDélka Ukonč. Roční Přijímací OZPProspěchPro žákyDruhForma
studia studia přij. školné zkoušky studiastudiaplánov.přihl.Název oboruKód oboru

AnoAnoPŠD-DEŽádné1424VL3,0Strojírenské práce (Zámečník, zámečnické
práce a údržba)

23-51-E/01

AnoAnoPŠD-DEŽádné141112VL3,0Potravinářská výroba (Cukrář, cukrářská
výroba)

29-51-E/01

AnoAnoPŠD-DEŽádné800VL3,0Šití oděvů31-59-E/01
AnoAnoPŠD-DEŽádné1445VL3,0Truhlářská a čalounická výroba (Truhlář,

truhlářská výroba)
33-56-E/01

AnoAnoPŠD-DEŽádné844VL3,0Truhlářská a čalounická výroba (Čalouník,
čalounická výroba)

33-56-E/01

AnoAnoPŠD-DEŽádné834VL3,0Malířské a natěračské práce (Malíř a natěrač,
malířské a natěračské práce)

36-57-E/01

AnoAnoPŠD-DEŽádné1412VL3,0Zednické práce (Zedník, zednické práce)36-67-E/01
AnoAnoPŠD-DEŽádné141114VL3,0Stravovací a ubytovací služby (Kuchař,

kuchařské práce)
65-51-E/01

AnoAnoPŠD-DEŽádné1467VL3,0Pečovatelské služby (Pečovatel/ka,
pečovatelské služby)

75-41-E/01

AnoAnoPŠD-DEŽádné855JI2,0Praktická škola dvouletá78-62-C/02
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Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště PelhřimovŠkola:
Friedova č.p. 1469, 393 01  PelhřimovAdresa:

1000 Kč/měsUbytování:Mgr. Pavel Hlaváček, tel. 565 349 425Ředitel:14450470IČ:
Střední odborná školaDruh školy: 1500 Kč/měsStravování:Jana Kapounová, tel. 565 349 415Kontakt:

565 349 439Fax:StátníTyp školy:
skola@spssou-pe.czE-mail:KrajZřizovatel:
www.spssou-pe.czWWW:AJ, NJCizí jazyky:

DOD: Pelhřimov - 14. 10., 11. 11. 2014 a 13. 1. 2015, Kamenice n/L. - 19. - 20. 11. 2014 a 14. 1. 2015. Informace o stravování: Pelhřimov - snídaně 20,- Kč,
oběd 28,- Kč, večeře 28,- Kč, Kamenice n/L. - snídaně 20,- Kč, oběd 26,- Kč, večeře 25,- Kč. Info k ubytování: Pelhřimov - 1000,- Kč/měs., Kamenice n/L. - 700,-
Kč/měs.

Poznámka ke škole:

2015/161.kolo 2014/15 PLPDélka Ukonč. Roční Přijímací OZPProspěchPro žákyDruhForma
studia studia přij. školné zkoušky studiastudiaplánov.přihl.Název oboruKód oboru

AnoAnoPŠD-DEČJ, M303444MT4,0Informační technologie18-20-M/01
AnoAnoPŠD-DEČJ, M303439MT4,0Strojírenství23-41-M/01
AnoAnoPŠD-DEČJ, M301721MT4,0Dopravní prostředky (Silniční doprava)23-45-M/01
AnoAno2,80PŠD-DEŽádné242424MT4,0Mechanik seřizovač23-45-L/01
AnoAno2,80PŠD-DEŽádné242428MT4,0Mechanik elektrotechnik26-41-L/01
AnoAno2,80PŠD-DEŽádné2488MT4,0Oděvní technik (Technik módy - návrhářství)31-43-L/01
AnoAno2,80PŠD-DEŽádné2499MT4,0Operátor dřevařské a nábytkářské výroby33-41-L/01
AnoAnoPŠD-DEŽádné303131VL3,0Strojní mechanik (Zámečník)23-51-H/01
AnoAnoPŠD-DEŽádné2404VL3,0Obráběč kovů23-56-H/01
AnoAnoPŠD-DEŽádné302121VL3,0Mechanik opravář motorových vozidel

(Automechanik)
23-68-H/01

AnoAnoPŠD-DEŽádné242020VL3,0Elektrikář26-51-H/01
AnoAnoPŠD-DEŽádné1200VL3,0Krejčí31-58-H/01
AnoAnoPŠD-DEŽádné241414VL3,0Truhlář33-56-H/01
AnoAnoPŠD-DEŽádné241717VL3,0Zemědělec - farmář41-51-H/01
AnoAnoPŠD-DEŽádné302323VL3,0Opravář zemědělských strojů41-55-H/01
AnoAnoPŠD-DEŽádné2488VL3,0Ošetřovatel53-41-H/01
AnoAnoPŠD-DEŽádné1299VL3,0Prodavač66-51-H/01
AnoAnoPŠD-DEŽádné303455VL3,0Kadeřník69-51-H/01

NeAnoVYUNADAŽádné30010MT3,0Podnikání64-41-L/51
NeAnoVYUNADEVZ604270MT2,0Podnikání64-41-L/51
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Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o.Škola:
Hradská č.p. 276, 396 01  HumpolecAdresa:

900 Kč/měsUbytování:Mgr. Marie Loskotová, tel. 775 154 168Ředitel:48200948IČ:
Střední školaDruh školy: 500 Kč/měsStravování:Mgr. Marie Kotenová, tel. 565 532 160Kontakt:

NeníFax:SoukromáTyp školy:
info@stredniskola.comE-mail:Soukromý subjektZřizovatel:
www.stredniskola.comWWW:AJ, NJ, RJCizí jazyky:

DOD: 5.12. 2014, 10:00 - 16:00 hod. Informace o studiu každý pracovní den 8:00-14:00 hodin. NOVINKA: Kombinované s.: 4 a 2leté - Předškolní a mimoškolní
pedagogika, Distanční s.: Obchodník, Podnikání, Zkrácené s.: 1leté - Kuchař - číšník, Prodavač, 2leté - Informační technologie, Obchodník. Kurzy - cizích jazyků,
počítačové gramotnosti.

Poznámka ke škole:

2015/161.kolo 2014/15 PLPDélka Ukonč. Roční Přijímací OZPProspěchPro žákyDruhForma
studia studia přij. školné zkoušky studiastudiaplánov.přihl.Název oboruKód oboru

NeAnoPŠD-DEČJ, M25 8 4002628MT4,0Informační technologie (Počítačová grafika,
programování, počítačové sítě)

18-20-M/01

NeAnoPŠD-DEČJ, M30 8 4001720MT4,0Obchodník66-41-L/01
AnoAnoPŠD-DEŽádné252424VL3,0Kuchař-číšník65-51-H/01
AnoAnoPŠD-DEŽádné151010VL3,0Prodavač (Prodavač a výrobce lahůdek)66-51-H/01

AnoAnoDZŠ-JIŽádné15 14 000811MT4,0Předškolní a mimoškolní pedagogika75-31-M/01
NeAnoDZŠ-DIŽádné10 10 200510MT4,0Obchodník66-41-L/01
AnoAnoDZŠ-DAŽádné10 7 20055VL3,0Prodavač66-51-H/01

NeAnoVYUNADEŽádné25 8 4001520MT2,0Podnikání64-41-L/51
NeAnoVYUNADIŽádné10 10 2001011MT2,0Podnikání64-41-L/51

AnoAnoMATZMJIŽádné60 14 0008085MT2,0Předškolní a mimoškolní pedagogika75-31-M/01
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Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.Škola:
Slovanského bratrství č.p. 1664, 393 01  PelhřimovAdresa:

1100 Kč/měsUbytování:Mgr. Libor Capák, tel. 724 857 532, 565 350 627Ředitel:48200930IČ:
Střední odborná školaDruh školy: 1300 Kč/měsStravování:Blanka Vlčková, tel. 565 350 626Kontakt:

565 325 955Fax:SoukromáTyp školy:
lcapak@hs-pe.czE-mail:Soukromý subjektZřizovatel:
www.hs-pe.czWWW:AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJCizí jazyky:

DOD:září-říjen 2014,forma-ukázky výuky a prezentace všech oborů prostřednictvím stávajících žáků v oboru hotelnictví,cestovního ruchu,ekonomiky a
marketingu,technologie přípravy pokrmů,stolničení,míchání nápojů a pracovní dílny,prohlídka areálu školy apod.Prohlídka školy možná po dohodě kdykoli.Od
školního roku 2015/16 rušíme pro první ročníky oborů cukrář/ka,kuchař-číšník a hotelnictví školné.Cena oběda 30,- Kč.Vyučují se dva jazyky jako základní
(AJ+NJ),u studijních oborů v průběhu studia tři.

Poznámka ke škole:

2015/161.kolo 2014/15 PLPDélka Ukonč. Roční Přijímací OZPProspěchPro žákyDruhForma
studia studia přij. školné zkoušky studiastudiaplánov.přihl.Název oboruKód oboru

AnoAnoPŠD-DEŽádné301020MT4,0Hotelnictví65-42-M/01
AnoAnoPŠD-DEŽádné20610VL3,0Cukrář29-54-H/01
AnoAnoPŠD-DEŽádné301015VL3,0Kuchař-číšník65-51-H/01

AnoAnoVYUNADAŽádné20 10 00005MT3,0Podnikání64-41-L/51
AnoAnoVYUNADEŽádné20 12 000010MT2,0Podnikání64-41-L/51

Základní škola speciální a Praktická škola ČernoviceŠkola:
Dobešovská č.p. 1, 394 94  ČernoviceAdresa:

0 Kč/měsUbytování:Ing. František Vránek, tel. 565 427 100Ředitel:70842612IČ:
Praktická školaDruh školy: 2800 Kč/měsStravování:Mgr. Ludmila Míková, tel. 565 427 148Kontakt:

565 427 198Fax:StátníTyp školy:
ps-cernovice@iol.czE-mail:KrajZřizovatel:
web.telecom.cz/ps-cernovice1WWW:ŽádnéCizí jazyky:

DOD: Návštěva školy a osobní konzultace je možná kdykoliv po telefonické dohodě. Speciální škola pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením.Poznámka ke škole:
2015/161.kolo 2014/15 PLPDélka Ukonč. Roční Přijímací OZPProspěchPro žákyDruhForma

studia studia přij. školné zkoušky studiastudiaplánov.přihl.Název oboruKód oboru

AnoAnoPŠD-DEŽádné666JI2,0Praktická škola dvouletá78-62-C/02
AnoAnoPŠD-DEŽádné604JI1,0Praktická škola jednoletá78-62-C/01
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VZOR ODVOLÁNÍ 
 

Jestliže žák není ke studiu přijat, má právo na odvolání proti rozhodnutí ředitele školy. 
Odvolat se může každý zletilý uchazeč do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí, za 
nezletilé uchazeče se odvolává jeho zákonný zástupce (jeden nebo oba rodiče). Odvolání proti 
nepřijetí ke studiu se adresuje škole, kde žák skládal přijímací zkoušku. O tomto odvolání 
rozhoduje příslušný Krajský úřad, odbor školství, mládeže a sportu. 

Odvolací komise posuzují na základě kritérií výsledky a důvody neúspěchu uchazeče 
v přijímacím řízení uvedené  v odvolání,  a  to  jen  ty  závažné,  kterými  nejsou  např.  často 
uváděné stresy, indispozice, zdravotní či psychické stavy apod. 

 
 
 

SPŠ a SOU Pelhřimov 
Friedova 1496 
393 01 Pelhřimov 

 
 
 

k rukám ředitele školy 
 

uchazeč: Karel Beran 
nar.: 07.05.1999, RČ: 990507/5565 
Pražská 127 , 393 01 Pelhřimov 
Petra Beranová – matka 

 
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení 

 
Vážená paní ředitelko/ Vážený pane řediteli 

 

Dne 24.4.2015 nám bylo doručeno rozhodnutí ze dne 22.4.2015 o nepřijetí ke studiu na 
vaší škole. 

 
Proti tomuto rozhodnutí podávám v zastoupení svého syna Karla Berana odvolání, 

neboť jsem přesvědčen/a, že splnil veškeré podmínky pro přijetí na Vaši školu. Jeho zájem 
o studium na Vaší škole stále trvá. Domnívám se, že ne všichni přijatí uchazeči potvrdí svůj 
zájem  o  studium  odevzdáním  zápisového  lístku  a  proto  nepřijetí  z  kapacitních  důvodů 
v našem případě nadále neexistuje. 

 
Žádám, abyste v rámci autoremedury rozhodl o změně Vašeho rozhodnutí a přijal mé 

dítě, Karla Berana, ke studiu na Vaší škole. 
 

V případě,  že  v  rámci  autoremedury  nerozhodnete  kladně,  žádám,  aby  rozhodl 
odvolací orgán. 

 
S pozdravem, 

 
V Pelhřimově dne 25.4.2015 

 
 
 

…………………….. 
(podpis uchazeče, resp. zákonného zástupce) 
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