
Informace výchovného poradce  

V rámci volby povolání každoročně probíhají tyto akce: 
− dny otevřených dveří  
− návštěva jednotlivých druhů a typů škol 
− burza SŠ a SOU v Domě kultury a na Gymnáziu v Šumperku 
− podle možností budou do školy pozváni výchovní poradci – náboráři vybraných škol 
− na základě získaných informací proběhne ve škole informativní schůzka s výchovným 

poradcem (budou zaslány pozvánky) 
− zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku řediteli střední školy v 

předepsaném termínu (§ 60 a školského zákona) do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 
30. listopadu 2020 pro 1. kolo přijímacího řízení, do oborů vzdělání bez talentové zkoušky do 
1. března 2021 

−  uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání k 30. listopadu 2020 a až na dva 
obory vzdělání k 1. březnu 2021; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy 
uvádí ve stejném pořadí 

− součástí přihlášky mohou být další náležitosti: 
− doklady se stupněm podpůrných opatření, které vydává SPC nebo PPP 
− doklady o dalším vzdělávání ve škole 
− doklady o publikační činnosti 
− doklady o výsledcích v odborných soutěžích  

 
Nyní mi dovolte, abych Vám celý proces přijímacího řízení popsal jednodušeji - to znamená bez citací 
paragrafů a vyhlášek.  
 
Jakmile získám veškeré potřebné informace - po schůzce na ÚP v Šumperku bude svolána mimořádná 
schůzka rodičů pro žáky 9. tříd - bude se konat schůzka s výchovným poradcem (nebude se jednat o 
schůzku klasifikační  
 
Začátkem ledna budou dětem rozdány přihlášky (ředitelé základních škol již nejsou povinni předávat 
přihlášku ke vzdělávání). Naše škola tento akt však považuje za nadstandard a přihlášky dětem předá.  
 
Zákonný zástupce vyplní přední část přihlášky, přihlášku si nechá potvrdit lékařem. Takto vyplněnou 
přihlášku předá zpět škole, která doplní klasifikaci, přihlášku potvrdí a předá zpět dítěti - zákonnému 
zástupci.  
 
Přihlášky, (popř. další dokumenty - vyšetření v PPP, SPC) odevzdá zákonný zástupce řediteli střední 
školy.  
 
Za odevzdání všech dokumentů řediteli střední školy plně odpovídá zákonný zástupce. ZŠ do 
tohoto právního aktu není oprávněna vstupovat.  
 
Začátkem března obdrží každý žák naší školy pouze jeden zápisový lístek, který zákonný zástupce 
vyplní a předá řediteli příslušné střední školy, na kterou bylo jeho dítě přijato a na které chce jeho 
dítě skutečně studovat - a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí. Pokud 



tak neučiní, vzdává se práva být přijat na danou školu. Předání zápisového lístku řediteli střední školy 
je opět v kompetenci zákonného zástupce. ZŠ do tohoto právního aktu není oprávněna vstupovat.  
 
Všem dětem přeji šťastnou ruku při rozhodování o svém budoucím životě.  
 
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě  
 
Mgr. Miroslav Haltmar, MBA, MSc. výchovný poradce 


