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Podle zájmu

Má-li žák 9. třídy jasný a vyhraněný zájem, je pro něj 
výběr správné školy ulehčený. Pocházíte-li z  rodiny 
stavařů a  máte-li také o  tento obor zájem, vyberete 
si stavební průmyslovou školu. Podobně další typy 
průmyslových škol: elektrotechnické, strojnické, 
dopravní, chemické apod.
Trochu větší problém je s výběrem škol ekonomického 
typu. Žák 9. třídy zřejmě ještě nemůže mít 
vyhraněný zájem o ekonomii, navíc při zájmu o další 
vysokoškolské studium ekonomického zaměření je 
možná výhodnější podat přihlášku na gymnázium, 
kde bude student lépe připraven na přijímací zkoušky 
z matematiky.
U  volby gymnázia lze napsat, že touto volbou nic 
nezkazíte. Studentovi gymnázia se otevírají všechna 
možná další pomaturitní studia a  přitom dnes po 
absolvování gymnázia najdete i  přímé uplatnění 
v  praxi (aspoň ve větších městech). Gymnázium 
minimálně naučí 2 světové jazyky a práci s počítačem, 
a  přidáme-li aspoň minimální rozhled v  dalších 
oblastech, neměl by být problém najít hned po střední 
škole zaměstnání.

Podle umístění a času doPravy

Kritérium časové dostupnosti školy se jeví jako jedno 
z  nejdůležitějších. Velmi dobře zvažujte dojíždění 
do daleké školy, pokud srovnatelné studium leží za 
rohem. Chodí-li student do školy přibližně 200 dní ve 
školním roce po dobu 4 let, tak časová úspora 1 hodiny 
denně představuje za dobu studia 800 hodin (33 
celých dní). Navíc je z mnoha důvodů dobré, bydlí-li na 
blízku přímý spolužák ze stejné školy, a to se přihodí 
spíš tehdy, chodíte-li do školy ne příliš vzdálené od 
místa svého bydliště.

Podle šancí na Přijetí

Určitě platí, že velký je ten, kdo si dává velké cíle, a malý 
ten, kdo má jen malý cíl. Já osobně bych doporučoval 
usilovat o přijetí na zvolenou školu bez obav a strachu, 
ale každý jsme povahově jiný. Jen bych podotknul, 
že po prvním kole, na které je na některých školách 
opravdu nával, vždy existuje spousta středních škol 
s  nenaplněným stavem a  dychtících po studentech. 
Je mnohdy zbytečné z přílišného strachu už dopředu 
vzdát souboj o přijetí na vysněnou školu a spokojit se 
s  přihláškou na školu, na kterou byste se dostali tak 
jako tak po prvním termínu.

Podle kvality školy

Tak to je velmi neurčité kritérium. Školy, které se 
holedbají svou kvalitou, se mnohdy opravdu jen a jen 
holedbají. Při posuzování statistických informací je 
třeba mít na zřeteli slavný Churchillův výrok a věřit jen 
těm statistikám, které si sami zfalšujeme. Například 
statistika o  přijetí na vysokou školu. Mnohé školy 
využívají toho, že velká část studentů se pro jistotu hlásí 
hned na celou řadu vysokých škol a na některé (hlavně 
technické) se dostávají bez přijímaček. Zahrnou tak 
od jednoho studenta hned několik přijetí na VŠ a tím 
celkové procento stoupne, mnohdy se blíží ke 100 
%. Bohužel máme ve státním systému školství téměř 
socialistické vztahy, ředitel školy nemá finanční páky 
jak zvýhodnit nejschopnější pedagogy a existuje velmi 

malá možnost výběru pedagogických pracovníků na 
opravdovém trhu. Určitě neexistuje stav, že by nějaký 
ředitel tady stáhl 2 nejlepší matikáře ze širokého 
okolí, tady 4 jazykáře, tamhle chemika a bioložku atd. 
Většinou se středoškolští učitelé snaží umístit nejblíže 
svému bydlišti, jelikož platově se škola od školy 
téměř neliší. A  státní systém financování škol také 
neumožňuje výrazné technické rozdíly mezi školami. 
Vybavení škol je tak spíše určeno rokem vybudování 
dané školy. Novější školy mají lepší tělocvičny, mohou 
mít venkovní sportoviště a modernější učebny. Starší 
školy mají zase obsáhlejší sbírky a knihovny.

Podle dne otevřených dveří

Mějte na paměti, že den otevřených dveří je návštěva 
takové Potěmkinovy vesnice. Škola předvede a ukáže 
jen to, čím se umí a chce chlubit. Odvrácenou stranu 
Měsíce na dni otevřených dveří zkrátka nenajdete. 
Přesto mají dny otevřených dveří svůj velký význam. 
Můžete nasát atmosféru školy, rozpoznat vztahy 
v  pedagogickém sboru, prohlédnout si učebny 
a posoudit, zda by Vás půldenní vysedávání ve zdejších 
lavicích nepřivádělo do depresí.

Podle internetových stránek

Opět jen pomocné kritérium. Škola, která má 
lepšího a  šikovnějšího vývojáře www, nemusí být 
nutně lepší. Na internetových stránkách školy 
spíše rozpoznáte možnost mimoškolních aktivit. 
Je důležité vědět, že u  mnohých škol existují 
také paralelní internetové stránky, které si vedou 
studenti, mnohdy ti nejvíce opoziční. Tam se často 
dozvíte více než na oficiálních stránkách školy.

Podle atmosféry 
Pedagogického sboru

Na velkých školách, které přibírají každoročně 3 až 4 
nové třídy a více, pracuje několik desítek pedagogů. 
I když máte skvělé reference na některé z nich, nikde 

není psáno, že Vaše dítě (Vás) nebudou učit právě ti, 
kteří zas až tak skvělí nejsou. Přesto je na školách, kde 
kantoři tvoří „partu“ a  dobrý pracovní kolektiv, lepší 
tvůrčí atmosféra než na školách, kde vládne ve sboru 
ponurá, nekamarádská nálada.

Podle informací od studentů 
nebo absolventů školy

Důležité kritérium s  tím, že je nezbytné každou 
informaci prověřovat se zřetelem na to, že jednotlivé 
názory jsou nutně subjektivní. Tady je určitě 
potřebné nespolehnout se na informaci z  jedné 
ruky, ale obstarat si hned celou síť informací od 
většího počtu studentů spojených s danou školou.

Podle důrazu na kázeň, nebo 
naoPak uvolněnost

Některé školy jsou známé tvrdším přístupem, 
přesnými a nepřestupitelnými pravidly. Jiné dávají 
důraz na individuální přístup. Některé školy se 
samy profilují přísným přístupem ke kázeňským 
prohřeškům, jiné naopak předem referují o  své 
ochotě pracovat s problémovými žáky. Nevybírejte 
školu, která by Vám tímto přístupem nevyhovovala.

neexistuje šPatný výběr

Tento odstavec berte tak trochu s  rezervou. Ale na 
druhé straně určitě platí, že i výběr špatné školy není 
tragédií. Kdykoli se dá usilovat o  změnu, o  přestup 
na jiný typ školy nebo stejný typ, ale blíže, jinak 
vyprofilovanou školu atd. Každá škola poskytuje 
ucelené středoškolské vzdělání, a zjistíte-li v průběhu 
docházky, že by Vám vyhovovalo trochu jiné 
nasměrování, můžete formou samostudia nebo 
různých kurzů své vzdělání doplňovat. Jsou známy 
mnohé případy, kdy student učiliště později exceloval 
na matematicko-fyzikální fakultě nebo studentka 
obchodní akademie patřila k nejlepším na medicíně…
 Zdroj : http://www.zkousky-nanecisto.cz/

Podle čeho vybírat střední školu?
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Prodavač
66-51-H/01

Kuchař - číšník
(zaměření kuchař)
65-51-H/01

Kuchař - číšník
(zaměření číšník)

65-51-H/01

Jsme parta, která se zná už od mala. Já, Francek, Tonda, 
Julka a Gabča. Chodili jsme spolu už na základku a když jsme 
byli v devítce, řekli jsme si, že spolu půjdeme i na střední. 
Tonda vždycky básnil, že jednou bude kuchařem a bude 
vařit v nejprestižnějších hotelích v Olomouci nebo okolí. 
Třeba si jednou otevře restauraci vlastní. S Franckem to 
byla větší prča. Furt blekotal, že se hodí leda na skladníka, 
ale když si to jednou na brigádě vyzkoušel, zjistil, že jezdit 
s paleťákem není tak snadné, jak si myslel. „Padni komu 
padni“, řekl jednou a bodl prstem do letáčku. Trefil se do 
oboru číšník – a protože mu to bylo fakt jedno, nastoupil 
tam. Jaké překvapení pro něj bylo, když zjistil, že číšníků je 
dnes málo a každý má po škole hned jisté zaměstnání.
Na Julku jsem byl zvědavý. Uvažovala o tom, že bude 
prodavačkou a na konec se z ní stala cukrářka. Dnes už 
chodí do práce a odpoledne dělává cukroví na oslavy a 
svatby. Takže vlastně bere dva platy a je spokojená. 
Jo s Gabčou, s tou se to moc nemazlilo. Napřed chtěla jít 
také na číšníka, ale protože viděla, že je to práce s lidmi 
a jejich náladovostí, tak hledala jiný kreativně zaměřený 
obor. Zkusila kadeřníka, kde se jí líbilo – byla v kontaktu 
s lidmi a vyzkoušela si na kámošce mega hustý číro, ale 
dlouho ve školním kadeřnictví nevydržela. Zjistila, že má 
alergii na kadeřnické přípravky, o které před tím vůbec 

nevěděla. Ještě to ale nevzdala. Protože si na počítači 
malovala účesy a věděla, že ji design baví, zakotvila v oboru 
aranžér a propagační výtvarník. Dnes ji živí počítačová 
grafika, chytla se mladého týmu v jednom studiu a vydělává 
víc než vysokoškoláci (jó – design je dnes terno). 
A já? Šel jsem na operátora skladování. Sice jsem si říkal, 
že „pípat za pokladnou“ můžu i bez vyučení, ale já chtěl víc. 
Chtěl jsem prodávat ve specializované prodejně. Po vyučení 
jsem si dodělal maturitu v oboru podnikání a otevřel si 
útulný obchůdek s čokoládou. 
Štursovka nás prostě připravila na život. 
A jaký bude tvůj šturso-příběh?

Den otevřených Dveří
se koná 3. 12. 2020

od 9.00 do 17.00 hodin. 

Další den otevřených dveří
informativního charakteru bude

2. 2. 2021 od 9.00 do 16.00 hodin.

Jak jsme se dostali na „Štursovku“? 
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!! Vybrat vhodné školy

   Zjistit si, kdy mají Dny otevřených dveří!

OBJEDNAT SE NA IPS!!!

Tom talentovky

Tom – Den otevřených dveří a přihláška na školu

                          s talentovkami – do 30.11.!!

         Den otevřených dveří

 Poradenství na pracáku

Atlas školství (projít s tátou a mámou)

Podat přihlášky na školy do 1. března!

udělat TESTY CERMAT nanečisto

potvrzení od doktorky!

přijímačky!!!

    DRTIT SE NA PŘIJÍMAČKY ;-)

Úřad Práce, informační a poradenské středisko

Vejdovského 988/4, 779 00 Olomouc

Tel.: 950 141 441 – poradci IPS

www.uradprace.cz/web/cz/informacni-a-poradenske-stredisko-ips-1

neděle
 tančák 

https://procvicprijimacky.cermat.cz

koupit dárekpro Lucku

INFORMACE O POVOLÁNÍCH
nsp.cz   - databáze popisů povolání
infoabsolvent.cz   - výběr povolání dle různých kritérií

TESTY K VOLBĚ POVOLÁNÍ
www.emiero.cz
www.infoabsolvent.cz/Pro�test
www.testmojeplus.cz
www.salmondo.cz
www.regio-advisor.cz
www.testytesty.cz/studium-a-kariera/testy-pro-zaky-zs
www.psychotestyzdarma.cz/test-osobnosti-vyberte-si-spravne-povolani
www.zkouskaosobnosti.cz

DATABÁZE ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH, VYŠŠÍCH, VYSOKÝCH
A JAZYKOVÝCH ŠKOL
www.atlasskolstvi.cz
www.uradprace.cz/web/cz/skoly-a-obory
www.seznamskol.cz

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ, STIPENDIÍCH, UZNÁVÁNÍ VZDĚLÁNÍwww.msmt.cz www.olkraj.cz
www.cermat.cz www.scio.cz
www.zkousky-nanecisto.cz

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO ÚP ČR
KRAJSKÁ POBOČKA V OLOMOUCI
www.uradprace.cz/web/cz/informacni-a-poradenske-stredisko-ips-1
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Nabízí čtyřleté denní maturitní studium oboru:

36-47-M/01   STAVEBNICTVÍ
 

Forma vzdělávání:  denní forma vzdělávání        Délka studia:  4 roky 
Studijní předpoklady:  ukončené základní vzdělání  
Výhody studia: široké spektrum uplatnění na trhu práce
 solidní základ pro studium na VŠ technického směru
 rodinný typ školy zajišťuje individuální přístup
 multimediální učebny, wi - fi, prospěchová stipendia
 žáci s výborným prospěchem u nás studují zdarma
Školné: 0 - 1.500,-/měsíc (závisí na prospěchu žáka na ZŠ)

ARCHITEKTURA 
A POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

Žák je seznamován se širokou tvůrčí problematikou 
architektonicky stavebního řešení budov, 

projektování a stavění, a to od průzkumů území, 
tvorby studie, navrhování a kreslení stavebních výkresů, 

přes přípravné práce až po realizaci… 

GRAFIKA A INTERIÉROVÝ DESIGN
V tomto oboru připravujeme studenty na profesionální kariéru na poli 

interiérového designu a grafiky v oblasti výstavby.
Žáci studují a řeší trendy, principy a nové koncepty v bytovém designu, studují 

materiály a konstrukce při plánování prostoru, vše v základním duchu
propojení krásy s účelností.

Získané znalosti studenti zúročí při tvorbě vizualizací a 2D/3D modelů...

www.stavebniskolahorstav.cz
Telefon: 724 549 018

E-mail: reditel@ssshorstav.cz
Sídlo školy: Na Vlčinci 16/3, Olomouc

 Dny otevřených dveří: 
23. 10. 2020 (13.00 - 17.00), 27. 10. 2020 (13.00 - 17.00)

15. 1. 2021 (13.00 - 17.00), 20. 2. 2021 (9.00 - 13.00)

pátek 11. 12. 2020 (8 - 17 hodin) l sobota 9. 1. 2021 (9 - 12 hodin)
Ve  škole  pracujeme  se  současnými  trendy  didaktické  a  výpočetní  techniky.  U  školy  máme  rozsáhlý  sportovní 
areál. Ubytování žáků zajišťujeme ve vlastním domově mládeže, který je moderně vybaven a žáci zde mají možnost 
zapojení do zájmových kroužků. Naši absolventi mají na  trhu práce velmi dobré uplatnění. Škola spolupracuje 
s řadou sociálních partnerů, kteří naše žáky po ukončení studia zaměstnávají. Řada absolventů pokračuje v dalším 
studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách jak technického, tak univerzitního typu.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

e-mail: info@sslch.cz  •  http://www.sslch.cz  •  tel.: 585 556 111

28-44-M/01 Aplikovaná chemie
37-42-M/01 Logistické a finanční služby
37-42-M/01 Logistické a finanční služby se zaměřením  
 na sportovní management
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

28-44-M/01 Aplikovaná chemie
37-42-M/01 Logistické a finanční služby
37-42-M/01 Logistické a finanční služby se zaměřením

na sportovní management
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

pátek 7. 12. 2018 (8-17 hodin)
sobota 12. 1. 2019 (9- 12 hodin)

Ve škole pracujeme se současnými trendy didaktické a výpočetní techniky. U školy máme rozsáhlý sportovní
areál. Ubytování žáků zajišťujeme ve vlastním domově mládeže, který je moderně vybaven a žáci zde mají možnost
zapojení do zájmových kroužků. Naši absolventi mají na trhu práce velmi dobré uplatnění. Škola spolupracuje
s řadou sociálních partnerů, kteří naše žáky po ukončení studia zaměstnávají. Řada absolventů pokračuje v dalším
studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách jak technického, tak univerzitního typu.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

bude pro školní rok 2019/2020 přijímat uchazeče o studium následujících studijních oborů:

e-mail: info@sslch.cz • http://www.sslch.cz • tel.: 585 556 111

Střední škola logistiky a chemie,
Olomouc, U Hradiska 29

bude pro školní rok 2021/2022 přijímat uchazeče o studium následujících studijních oborů:

pátek 11. 12. 2020 (8 - 17 hodin) l sobota 9. 1. 2021 (9 - 12 hodin)
Ve  škole  pracujeme  se  současnými  trendy  didaktické  a  výpočetní  techniky.  U  školy  máme  rozsáhlý  sportovní 
areál. Ubytování žáků zajišťujeme ve vlastním domově mládeže, který je moderně vybaven a žáci zde mají možnost 
zapojení do zájmových kroužků. Naši absolventi mají na  trhu práce velmi dobré uplatnění. Škola spolupracuje 
s řadou sociálních partnerů, kteří naše žáky po ukončení studia zaměstnávají. Řada absolventů pokračuje v dalším 
studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách jak technického, tak univerzitního typu.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

e-mail: info@sslch.cz  •  http://www.sslch.cz  •  tel.: 585 556 111

28-44-M/01 Aplikovaná chemie
37-42-M/01 Logistické a finanční služby
37-42-M/01 Logistické a finanční služby se zaměřením  
 na sportovní management
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

28-44-M/01 Aplikovaná chemie
37-42-M/01 Logistické a finanční služby
37-42-M/01 Logistické a finanční služby se zaměřením

na sportovní management
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

pátek 7. 12. 2018 (8-17 hodin)
sobota 12. 1. 2019 (9- 12 hodin)

Ve škole pracujeme se současnými trendy didaktické a výpočetní techniky. U školy máme rozsáhlý sportovní
areál. Ubytování žáků zajišťujeme ve vlastním domově mládeže, který je moderně vybaven a žáci zde mají možnost
zapojení do zájmových kroužků. Naši absolventi mají na trhu práce velmi dobré uplatnění. Škola spolupracuje
s řadou sociálních partnerů, kteří naše žáky po ukončení studia zaměstnávají. Řada absolventů pokračuje v dalším
studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách jak technického, tak univerzitního typu.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

bude pro školní rok 2019/2020 přijímat uchazeče o studium následujících studijních oborů:

e-mail: info@sslch.cz • http://www.sslch.cz • tel.: 585 556 111

Střední škola logistiky a chemie,
Olomouc, U Hradiska 29

bude pro školní rok 2021/2022 přijímat uchazeče o studium následujících studijních oborů:
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Nezapomeňte na přestávky

Je lepší si učivo opakovat, když se cítíte uvolněně, než se vyčerpávat 
celodenním studiem! Jen pozor – vyhněte se prokrastinaci (odkládání 
plnění). Pečlivě si naplánujte čas na učení a odpočinek. Obvykle je ne-
jefektivnější 20-30 minut učení a pak 5 minutová přestávka.

Pokud se nemůžete k  učení donutit, rozdělte si čas místo dlou-
hých etap na 20 minutové intervaly a na konci každého si udělejte 
10 minutovou pauzu. Délku si můžete podle potřeby měnit (například 
45 minutové etapy s 20 minutovými přestávkami), snažte se ale, aby 
doba učení převažovala nad odpočinkem. Ujistěte se, že rozvrhnete 
části logicky tak, abyste neporušovali koncept napříč úseky, to by 
mohlo ztížit zapamatování konceptu jako celku.

Myslete pozitivně, ale poctivě pracujte

Ani nepomyslete na to, že nejste schopni ve zkoušce uspět. Myslete 
vždy pozitivně. Pokud si budete říkat dokážu to, dokážete to. Pokud 
si budete říkat nezvládnu to, nezvládnete. Věřte tomu, že zkoušku 
uděláte. Sebedůvěra je důležitá, ale neznamená to, že nemusíte tvrdě 
studovat. I když si věříte, musíte na tom pracovat. Sebedůvěra pouze 
odstraňuje překážky na cestě k úspěchu.

Zůstaňte pozitivní, utvrzujte se v tom. Používejte a opakujte po-
zitivní slova jako „sebevědomý, schopný, dobrá paměť“, kdykoliv 
vás přepadnou negativní myšlenky.

Spolupracujte

Domluvte si s kamarády časy schůzek v knihovně, abyste si porovnali 
poznámky nebo si vysvětlili, čemu některý z vás nerozumí. Spolupráce 
s ostatními vám může pomoci překlenout mezery ve vašich vlastních 
vědomostech a také napomůže zapamatování více informací, když jim 
něco musíte vysvětlit nebo si o tématu budete povídat.

Pokud o pomoc požádáte druhé, berte učení vážně. Soustřeďte se na 
to, co děláte.

 tiPy
•  Sežeňte si vše potřebné, než se začnete učit. Neztrácejte čas hledáním 

v průběhu učení.
•  Buďte v klidu! Soustřeďte se na test a ne na čas nebo na to, jak vypa-

dáte.
•  Máte-li ponětí, jaké otázky zazní a  těžko si pamatujete odpovědi na 

ně, napište si otázku na přední stranu kartičky a  odpověď na zadní. 
Procvičujte přiřazování otázky k  odpovědi a  až půjdete na zkoušku, 
budete si to pamatovat.

•  Nevěnujte se každému předmětu jen jednou. Pokud máte více času, 
můžete si učení zopakovat i dvakrát nebo třikrát, ale jen pokud máte 
hodně čau a prošli jste si každý předmět alespoň jednou.

•  Neležte při učení na posteli, snadno usnete.
•  Během učení mějte vypnutý telefon.
•  Procházejte si látku ze školy každý den po příchodu domů.
•  Nemlsejte moc během každodenního učení. Může se vám stát, že mís-

to vědomostí naberete kila.
•  Pořiďte si stolní lampu a zhasněte ostatní světla, mějte pro sebe váš 

studijní koutek.
•  Je to jen zkouška. Pokud neuspějete, není to konec světa. Jen se při 

další více snažte.
•  I když z testu dostanete 3 nebo horší známku, mnoho škol v součas-

nosti dovoluje studentům opravu a výsledky testů zprůměruje.
•  Dělejte si přestávky! Váš mozek si odpočine a zapamatuje si informa-

ce, které jste se právě naučili.
•  Fyzická aktivita (běhání, jízda na kole atd.) před učením vám pomůže 

soustředit se a přemýšlet o problémech lépe.

 Zdroj: www.wikihow.cz

udržování motivace
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Nabízí ve školním roce 2021/2022 tyto studijní obory:

25. 11. 2020 9.00 - 16.00
26. 11. 2020 9.00 - 16.00
  5. 12. 2020 9.00 - 12.00
20.  1. 2021 9.00 - 16.00

Tradiční PLES STROJAŘŮ 22. 1. 2021

VÝUKOVÝ DEN pro žáky ZŠ

5. 2. 2021
8.00 - 11:30

Stále zvyšující se zájem o studi-
um zaznamenává v současné době 
Střední průmyslová škola stroj-
nická v Olomouci. Nabízí několik 
zaměření ve čtyřletém oboru Stro-
jírenství zakončeném maturitní 
zkouškou – počítačovou podporu 
konstruování, počítačovou podporu 
výroby a mechatroniku. Dále škola 
nabízí obor Zpracování usní, plastů 
a pryže se zaměřením na zpracování 
plastů, což je v současné době firma-
mi velmi poptávaný obor, a to nejen v 
našem regionu. V jeho dalším studiu 
mohou žáci pokračovat na vysoké 
škole technického zaměření napří-
klad na Univerzitě T. Bati ve Zlíně. 
Značná část výuky je vedena pomocí 
výpočetní techniky v CAD systému a 
na pracovištích firem v Olomouckém 
kraji. Zařazením učebních předmětů 
CAD a CAM (Počítačová podpora 
konstruování a výroby) získávají ab-
solventi další velmi žádanou doved-
nost – vytvořit moderními postupy 
počítačový návrh objektu, upravit ho 
a navrhnout další parametry, což lze 
využít např. při programování obrá-

běcích strojů. Své technické, praktic-
ké a jazykové dovednosti si mohou 
žáci dále rozšiřovat ve vzdělávacím 
programu Evropské unie Erasmus+. 
Škola se může pochlubit úspěchy 
v soutěžích konaných na různých 
místech republiky např. Autodesk 
Academia Design ve 2D kreslení 
a 3D modelování, CAM progra-
mování CNC obráběcích strojů, 
regionální soutěže pro studenty a 
učitele Olomouckého kraje v CAD 
programech – digitálních techno-
logií 2D kreslení a 3D modelování, 
F1 ve školách, argumentační sou-
těže a další. Škola prošla náročnou a 
zdařilou rekonstrukcí. Od září 2019 
probíhá výuka navíc i ve zcela nové 
čtyřpodlažní přístavbě, díky níž došlo 
k navýšení kapacity školy o osm tříd 
a nové kmenové a speciální učebny. 
Významnými partnerskými podni-
ky školy, které nabízejí absolven-
tům pracovní pozice, jsou například 
Hella Autotechnik, s.r.o., Honeywell 
Aerospace  Olomouc,s.r.o., Sigma 
Group,a.s. Lutín, John Crane Sig-
ma,a.s. a další.

Studium na škole technického
typu a jeho výhody

Nabídka učebNích oborů s výučNím listem

Nabídka studiJNích oborů s maturitou
39-41-L/02	 Mechanik	instalatérských	a	elektrotechnických	zařízení
66-41-L/01	 Obchodník	-	pro	dívky	i	chlapce

Nástavbové studium dvouleté s maturitou
23-43-L/51	 Provozní	technika
33-42-L/51	 Nábytkářská	a	dřevařská	výroba
36-44-L/51	 Stavební	provoz

dNY otevŘeNých dveŘí:
Pátek			22.	1.	2020		8:30	-	18:00	hod.
Sobota	23.	1.	2020		8:30	-	12:00	hod.

v	jiném	termínu
kdykoliv	po	předchozí	domluvě	na	tel.:	725	469	661,	Mgr.	Drexlerová

tel.: 585 724 264    e-mail: ssp@ssprool.cz     www.ssprool.cz

•	padesátiletá	tradice	vzdělávání	žáků	v	technických	oborech
•	Centrum	polytechnické	výchovy	olomouckého	regionu
•		v	 areálu	 školy	 dílny	 i	 učebny	odborné	přípravy	pro	 všechny	
vyučované	 obory,	 domov	 mládeže,	 jídlna,	 tělocvičny,	 hřiště 
i	posilovna
•	sportovní	kurzy	pro	žáky	(lyžařský,	turistický	i	cyklo)
•	adaptační	kurzy,	exkurze,	stáže	v	zahraničí
•		možnost	výuky	odborného	výcviku	u	sociálních	partnerů	školy
•	stipendia	KÚ	Olomouckého	kraje	pro	vybrané	obory
•		dobré	uplatnění	po	studiu	technickýh	oborů	pro	chlapce	i	dívky	
na	trhu	práce	v	regionu

| směr strojírensko - automobilní
23-51-H/01	 Strojní	mechanik
	 (zaměření	zámečník)
23-55-H/02	 Karosář
23-55-H/01	 Klempíř
	 (zaměření	stavební	výroba)
23-68-H/01	 Mechanik	opravář	mot.	vozidel
	 (automechanik)
26-57-H/01	 Autoelektrikář

| směr dřevařský
33-56-H/01	 Truhlář

| směr stavební
36-52-H/01	 Instalatér
36-64-H/01	 Tesař
36-67-H/01	 Zedník
36-67-H/01	 Zedník	(zaměření	obkladač)
36-56-H/01	 Kominík
39-41-H/01	 Malíř	a	lakýrník
36-55-E/01	 Klempířské	práce 
	 ve	stavebnictví
36-67-E/01	 Zednické	práce
36-66-H/01	 Montér
	 suchých	staveb

stŘedNí Škola PolYtechNická, olomouc, rooseveltova 79
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Vybrat si můžeš z těchto oborů: 
 
⚫ Agropodnikání 
⚫ Chovatelství 
⚫ Zahradnictví 
⚫ Jezdec a chovatel koní 
⚫ Opravář zemědělských strojů 
 

⚫ Zahradník 
⚫ Prodavač a aranžér květin 
⚫ Umělecký kovář a zámečník, pasíř 
⚫ Podnikání (denní a dálkové) 

tel. 585 205 660, e-mail: sszz@zemedelkaolomouc.cz 
U Hradiska 4, 779 00 Olomouc 

 

www.zemedelkaolomouc.cz 

Dny otevřených dveří 16.11.2020 a 29.1.2021  
(případné změny na webu školy) 

 

Škola, kde můžeš být sám sebou 
 

Dny otevřených dveří budou zveřejněny na webu školy
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Všichni v životě děláme rozhodnutí. Okamžiky, kdy se rozhodujeme, vytváří naši budoucnost. Rozhodnutí nás při-
vádí tam, kde dnes jsme a vedou nás tam, kde jednou budeme. Jsou tři důležitá rozhodnutí, která v životě musíme 
udělat. Jak se budu v životě cítit? S kým budu žít svůj život? Co budu v životě dělat? Co budu v životě dělat…

Zdá se to jednoduché. Prostě to necháte na rodičích, ať rozhodnou 
co dál. Život je ale o něčem zcela jiném. Je o nalezení našeho talen-
tu. Najít, proč jsem tady. V čem jsem výjimečný, co mě naplňuje, co 
by nikdo jiný lépe nedokázal... Rozhodněte se dnes, že určíte svůj 
směr a začněte pracovat na poznání sebe sama a na objevování 
svého talentu. S tím vším ti můžeme pomoct!
Naše škola tě naučí spoustu věcí, dá ti příležitost vyzkoušet si, co 
budeš v životě potřebovat. Ukáže ti cestu, jak objevit a rozvíjet svůj 
talent. Ať už si vybereš kterýkoliv z našich 9 studijních oborů, 
budeš odcházet zkušenější, moudřejší a s přesvědčením, že doká-
žeš víc, než sis kdy pomyslel. 
V  SŠZZ Olomouc na tebe čekají školní zahrady a 2 ha vlastní orné 
půdy, jízdárna a 10 koní, které můžeš osedlat, kovárna s 18 výhněmi, 
8 traktorů, na kterých můžeš řádit a květinářství, kde můžeš rozvíjet 
svou fantazii. Vytvoříme ti tvůj druhý domov na Domově mládeže se 
110 lůžky jen pár metrů od školy. Uvaříme ti skvělý oběd nebo zajistíme 
celodenní stravování. U vybraných oborů ti nabídneme stipendium. 
A kdo se o tebe bude starat? Naše škola má přes 50 učitelů, kteří tě 
připraví do života, 6 vychovatelů, kteří se o tebe postarají na Domově 
mládeže, školní psycholožku a školní poradenské pracoviště, kdybys 
měl nějaké problémy a asi 25 nepedagogických pracovníků. 
RozhodNutí je Na tobě!
Zemědělství je věda a zároveň umění. Zaměstnává více než třetinu 
světové pracovní síly. Bez zemědělství by žádná civilizace nemohla 
růst. Proto se na piktogramech z doby již 3000 let před naším letopo-

čtem objevují první pluhy. Ale neboj. Když si vybereš obor agropodni-
kání, nebudeme tě nutit chodit po poli s pluhem. Ale naučíš se vhodné 
technologické postupy při pěstování rostlin a chovu zvířat, uplatňovat 
kladný vztah a zodpovědný přístup ke zvířatům, provádět základní la-
boratorní rozbory půdy, vody, hnojiv, krmiv a zemědělských produktů, 
zaznamenávat výsledky rozborů a vyvozovat adekvátní opatření při 
péči o životní prostředí apod. 
Zajímá tě studium rostlin z  materiálních či estetických důvodů? 
Pak je pro tebe ta správná volba tříletý obor zahradník nebo ma-
turitní obor zahradnictví. Naučíme tě vše, co budeš potřebovat, 
abys vytvořil svou Rajskou zahradu a cítil se právem jako Adam a 
Eva. Naučíš se využívat léčivé účinky některých rostlin jako třeba 
staří židé Mandragoru pro její magickou moc. Ano, tu z Harryho 
Pottera, ukřičenou s kořenem připomínajícím lidské tělo 
Miloval jsi jako dítě traktory? Pak je tu pro tebe opravář země-
dělských strojů. Naučíme tě nejen řídit traktor, ale především 
ho opravovat, diagnostikovat závady, pracovat s technickou doku-
mentací a zhotovovat jednoduché strojní součásti ručním zpraco-
váním kovů nebo obráběním. Navíc se můžeš těšit, že se naučíš ří-
dit motorová vozidla skupin T, B a C, svařovat elektrický obloukem 
a plamenem, řezat kyslíkem, pájet natvrdo a svařovat plasty. Ze 
školy pak rozhodně nebudeš odcházet jako nešika Tim kutil Taylor.
Zbožňuješ květiny? Máš cit pro krásu a šikovné ruce? Máme pro 
tebe super obor Prodavač a aranžér květin. Naučíme tě nejen 
aranžovat květiny, ale i myslet jako správný podnikatel, který ví, 

jak nejlépe upoutat pozornost zákazníka a umět prodat co nejvíce 
zboží. To vše, aby sis jednou mohl otevřít svůj vlastní květinový 
salón požehnaný Antheiou, bohyní květin.
 Při pohledu na koně se ti rozbuší srdce a rozzáří úsměv na tváři? Pak je 
pro tebe jezdectví tou správnou volbou. Nebudeme tě učit jezdit na 
koni ovládaném jednou rukou jako středověký rytíř, abys v druhé mohl 
držet meč, ale naučíme tě o koně pečovat s láskou. Budeš umět na koni 
nejen jezdit, ale můžeš i získat kurz základního jezdeckého výcviku a 
časem i závodit na soutěžích. Jednou by tak z tebe mohl být třeba cvi-
čitel, trenér, rozhodčí nebo můžeš druhým pomáhat prostřednictvím 
hipoterapie. Pokud miluješ i ostatní zvířata a chceš si rovnou udělat 
maturitu, rozhodni se pro obor Chovatelství.
Fascinuje tě práce s kovy? Pro obor umělecký kovář nepotřebu-
ješ Thórovu sílu ani nadprůměrnou inteligenci. Je to obor pro žáky, 
které práce baví a přináší jim vnitřní uspokojení a smysl. Je určený 
nejen pro chlapce, ale všechny, kteří mají umělecké nadání a vztah 
ke kovům. Získáš nejen sílu a zručnost, ale v budoucnosti uplatníš 
svou tvořivost, nápaditost a estetické cítění. Kovářství pro tebe 
nebude jen prací, ale životním posláním.
A pokud ses rozhodl pro učební obor, ale chceš mít maturitu, nabí-
zíme ti nástavbové studium Podnikání. Během dvouletého den-
ního nebo tříletého dálkového studia si můžeš dodělat maturitu a 
vrhnout se do života jako zralá osobnost vědomá si svých přednos-
tí. Ať už je ti 18 nebo 50, nikdy není pozdě na vzdělání. 
Nabízíme ti cestu k sebepoznání. K odpovědi na otázku: 
Co budu v  životě dělat? Staň se žákem SŠzz olomouc, 
objev svoji výjimečnost, změň svoji budoucnost a staň se 
člověkem, který třeba jednou změní i celý svět. 
jsme tu pro tebe www.zemedelkaolomouc.cz

SŠZZ olomouc - tvé rozhodnutí, tvá budoucnost

■  Zjistit co nejvíce informací o přijímacím říze-
ní  – jak bude probíhat, kdo vytváří testy  – 
škola/užití SCIO testů, z  jakých předmětů, co 
bude v testech zahrnuto a podobně

■  Sehnat si testy z předešlých let (často bývá na-
příklad na stránkách školy)

■  Zeptat se studentů, kteří přijímací řízení na 
dané škole již absolvovali (názory je možné 
najít i v diskusích na internetu)

■  Vytipovat vhodnou literaturu/učebnice/pod-
klady – není třeba kupovat vše, co se nabízí

■  Navštívit Dny otevřených dveří na dané škole 
(je lepší, když člověk již dopředu ví, kam jde, 
jak to tam vypadá, co kde je. Navíc samozřej-
mě získáte další potřebné informace)

■  Zkusit přípravné kurzy – některé školy přímo 
pořádají přípravné kurzy. Pokud ne, je třeba 
hledat jinde. Velmi důležité však je zvolit kva-
litní kurz, ve kterém bude zahrnuto vše, co 
by se mohlo v testech objevit. Další možností 
jsou internetové kurzy. Je třeba však počí-
tat s tím, že cena kurzů (hlavně prezenčních) 
může být i poměrně vysoká

■  Pravidelná příprava – důležité je začít s přípra-
vou již několik měsíců před přijímacím řízením. 
Je fajn sepsat si okruhy a zaměřit se na ně. Ne-
zapomeňte na opakování. Určitě se vyplatí po-
drobnější plán/harmonogram přípravy

■  Důležité je naučit se, jak testy vyplňovat/
zpracovávat (přeskočit úkoly, které jsou těž-
ké/nevím odpověď atd.). Zadání úkolu si vždy 
pečlivě přečíst, respektive naučit se, jak si text 
přečíst a porozumět mu

■  Testy nanečisto  – před zkouškami je možné 
absolvovat tzv. testy nanečisto  – za testy se 
sice platí, ale žák/student má šanci si vyzkou-
šet, jak to bude v reálu vypadat

■  Požádat o pomoc rodiče/kamarády/učitele

10 tipů jak se připravit na přijímací zkoušky
Jak se na přijímací zkoušky připravit? Zde je 10 tipů, jak na to:

Zdroj: www.jarodic.cz
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Čtyřleté vzdělávací programy v oboru vzdělání
RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

www.sospo.eu

Zájemcům o studium na SOŠPO nabízíme:

Mezinárodní obchod
a projektové řízení
ekonomické studium poskytující vzdělání
v oblasti mezinárodního obchodování, 
podnikání v Evropské unii, mezinárodních 
vztahů, projektového managementu
a marketingu

Sportovní
management
ekonomické studium se zaměřením
na rozvoj profesionální sportovní kariéry
a k působení v ekonomické a manažerské 
oblasti sportovních klubů a volnočasových 
organizací

Zveme žáky 9. tříd a jejich rodiče na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
12. listopadu 2020

od 8.00 do 17.00 hodin

Animátor
volného času
ekonomické studium se zaměřením
na volnočasové aktivity a tvorbu poznávacích,
vzdělávacích, společenských a pohybových 
programů 

Marketingové komunikace
a žurnalistika
ekonomické studium poskytující vzdělání 
v oblasti reklamy, public relations
a žurnalistiky klasických nebo elektronických 
médií

Marketing turismu
a wellness služby
ekonomické studium se zaměřením                    
na poskytování a propagaci služeb                                
v cestovním ruchu se specializací
na wellness

 ojedinělé a atraktivní vzdělávací programy
 intenzivní výuku dvou cizích jazyků
 hodinovou dotaci maturitního cizího jazyka až 7 hodin týdně
 možnost volby z anglického, německého, ruského,
  španělského, italského a francouzského jazyka
 přípravu ke složení mezinárodní zkoušky
 z angličtiny Cambridge Exam - FCE a CAE
 výuku anglického jazyka podle učebnic
 a výukových materiálů University of Cambridge
 osobní přístup učitelů k žákům
 prospěchové a sociální stipendium
 finanční příspěvky na lyžařský výcvik, zahraniční
 poznávací zájezdy a exkurse
 bezplatné zapůjčení vybraných učebnic

 plnou úhradu adaptačního kurzu
 získání tzv. Europassu, dodatku maturitního vysvědčení
 vzdělávací webový portál pro studenty
 (elektronické učebnice odborných předmětů)
 přípravu ke složení profesní kvalifikace Specialista marketingu
 získání základní trenérské licence u ŠVP Sportovní management
 přípravu ke složení průvodcovské zkoušky
 u ŠVP Marketing turismu a wellness služby
 praxi v tištěných a elektronických médiích
 u ŠVP Marketingové komunikace a žurnalistika
 studijní cestu do sídla Evropského parlamentu
 u ŠVP Mezinárodní obchod a projektové řízení
praxi v organizacích se zaměřením na volnočasové aktivity
 u ŠVP Animátor volného času

Střední odborná škola
podnikání a obchodu
Prostějov
Rejskova 2987/4, 796 01 Prostějov
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Nedílnou součástí středního školství na Prostějovsku se za 25 let 
své existence stala také Střední odborná škola podnikání a ob-
chodu. Přestože jde o školu soukromou, jejíž absolvování vyža-
duje finanční spoluúčast v podobě školného, připravila k úspěš-
nému složení maturitní zkoušky více než 1600 studentů. Škola 
žákům z devátých tříd základních škol nabízí studium pěti atrak-
tivních a v  regionu ojedinělých vzdělávacích programů Meziná-
rodní obchod a projektové řízení, Marketing turismu a wellness 
služby (cestovní ruch), Marketingové komunikace a žurnalistika, 
Sportovní management a Animátor volného času.

Tyto vzdělávací programy vychází z RVP Ekonomika a podnikání. 
Výhodou je, že student získává odborné ekonomické vzdělání, na-
příklad z ekonomiky, účetnictví, marketingu, managementu a zá-
roveň profilaci dle studijního zaměření.

Nadregionálním vzdělávacím programem je Mezinárodní obchod 
a projektové řízení, který se zaměřuje na získání znalostí a do-
vedností v  oblasti projektového managementu, mezinárodního 
obchodování a podnikání v EU. Studenti dokáží zpracovat projekt, 
pochopí problematiku strukturálních fondů EU a čerpání dotací. 
Osmým rokem je součástí vzdělávací nabídky školy Sportovní 
management, který je určen aktivním sportovcům bez ohledu na 

sportovní odvětví a výkonnostní úroveň. Studium vede k rozvo-
ji přípravy v  dané sportovní specializaci a  k  působení v  oblasti 
managementu sportovních klubů a zařízení. Škola v oblasti výuky 
sportovního marketingu spolupracuje s prostějovskou marketin-
govou agenturou TKplus. Zaměření Animátor volného času při-
pravuje studenty v oblasti poskytování služeb v cestovním ruchu 
se zaměřením na animátorskou činnost. Studenti dokáží vytvořit 
a  zrealizovat animátorský produkt a  naučí se chápat animátor-
skou činnost jako způsob aktivního využití volného času.

SOŠPO Prostějov: Investice do atraktivních 
vzdělávacích programů, která se vyplatí

Jak jsem se rozhodovala
� kam�půjdu�dál�po�dokončení�9.�třídy?
Vždycky�jsem�si�přála�být�kadeřnicí.�Moc�mě�bavilo�si�hrát�s�vlasama�možná�to�zní�zvláštně,�ale�myslím�
jen�jako�různé�účesy�či�stříhání.�Jenže�mi�bylo�z�různých�zdrojů�(především�od�kadeřnic)�řečeno,�že�
jich�je�teď�celkem�dost,�a�že�je�to�i�poměrně�náročnější�než�jsem�si�
myslela.�Tak�jsem�si�nakonec�řekla,�že�zkusím�něco�jiného�a�nanejvýš�
bych�si�pak�udělala�na�kadeřnici�nějaký�kurz.
Jako�další�co�mě�dost�bavilo�bylo�malování,� jenže�na�uměleckou�
jsem�nechtěla�a�vzhledem�k�tomu,�že�jsem�i�ráda�
pracovala�na�počítačích� tak� jsem�si� řekla�že�
bych� mohla� zkusit� nějakou� grafickou� školu.�
Měla�jsem�vybrané�dvě�školy�Polygrafickou�v�
Olomouci�(na�kterou�jsem�se�nakonec�dostala)�
a� Grafickou� školu� v� Brně,� kterou� jsem� měla�
teda� jen� do� zásoby� kdyby�mi� nevyšel� Olomouc.�
Naštěstí�mi�to�vyšlo�i�tak�dobře,�že�se�na�tu�stejnou�
školu�dostala�i�moje�velice�dobrá�kamarádka,�a�tak�jsem�
nebyla�na�nic�sama.�A�byli�jsme�na�to�alespoň�dvě.
To� je� asi� tak� nějak� všechno� k� tomu� jak� jsem� si� vybírala�
střední�školu.
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Název školy/olomoucko datum/hodiny www stránky

Střední škola polytechnická, Olomouc, 
Rooseveltova 79

18. 1. (8.30 - 17.00), 19. 1. 2021 (9.00 - 13.00) www.ssprool.cz

Střední škola stavební - HORSTAV
23. 10. 2020 (13.00 - 17.00) 27. 11. 2020 (13.00 - 17.00) 15. 1. 2021 (13.00 - 17.00)
20. 2. 2021 (9.00 - 13.00)

www.stavebniskolahorstav.cz

Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc
25. 11., 26. 11. 2020 (9.00 - 16.00), 05. 12. 2020 (9.00 - 12.00), 20. 1. (9.00 - 16.00),
5. 2. 2021(Výukový den, 8.00 - 11.30)

www.spssol.cz

Střední odborná škola obchodu a služeb 5. 12. 2019 (9.00 - 17.00), 11. 2. 2020 (9.00 - 16.00) www.stursovka.cz

Střední škola logistiky a chemie 11. 12. 2020 (9.00 - 17.00), 9. 1. 2021 (9.00-12.00) www.sslch.cz

Střední škola zemědělská a zahradnická Olomouc 16. 11. 2020, 29. 1. 2021 www.zemedelkaolomouc.cz

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště 
Uničov

2. 12. 2020, 3. 2. 2021 www.unicprum.cz

Název školy/Prostějovsko datum/hodiny www stránky

SOŠ podnikání a obchodu, spol. s r.o., Prostějov 13. 11., 11. 12. 2019, 15. 1. 2020 www.sospo.eu

termíny dnů otevřených dveří
na vybraných školách
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Pro rodiče aneb
jak pomáhat svým dětem před zkouškami

1. Popište svému dítěti nějaký Váš úkol 
z nedávné doby a na něm mu předveď-

te, že podobné zkoušky jako je přijímací řízení 
nás provázejí celý život (shánění zaměstnání, 
bytu, manžela, manželky).

2. Zkuste si někdy od syna či dcery ne-
chat vysvětlit nějaký příklad. Uvidíte, 

jaké jsou jeho učební problémy. Výkladem 
a vysvětlováním se člověk nejvíc naučí. Pro-
jevený zájem dodá energii do dalšího učení.

3. Popovídejte si se svým dítětem o bu-
doucnosti a vysvětlete mu, že i neú-

spěchem u zkoušek život nekončí. Jsou další 
možnosti a jednu z nich lze vždy v případě 
neúspěchu zvolit.

4. Zajímejte se o to, jaké pokroky dělá 
Vaše dítě v přípravě.

5. Má-li Vaše dítě pocit, že potřebuje po-
moc profesionála, zaplaťte mu doučo-

vání nebo mu dejte peníze na nákup učebních 
materiálů. Udělejte si čas a jděte do specia-
lizované prodejny a pomozte dítěti vybrat ty 
správné učebnice.

6. Maximálně podporujte své děti. Snaž-
te se do nich vlít optimismus a zdravou 

sebedůvěru. I když na to někdy nevypadají, 

přijímací zkoušky je trápí a oni se jich dost 
bojí.

7. Do přijímacích zkoušek je daleko, ale 
už nastává správná chvíle, abyste za-

čali uvažovat o vhodné střední škole a vhod-
ném typu přípravy. Příprava probíhá na mno-
ha frontách. Na základní škole, doma, ale 
dobré je vybrat také nějaký přípravný kurs… 
Kdo začne už teď, nemusí před zkouškami 
propadat panice.

Pro žáky a studenty
aneb jak se nejlépe připravit,

nebát se a uspět

1. Nemyslete si, že přijímací zkoušky zna-
menají konec světa. Ať už se Vám bude 

dařit jakkoli, svět poběží dál a zase přijdou ve-
selé dny a další postupné cíle a životní úkoly.

2. Pevně se rozhodni, jaký je Tvůj cíl. 
Proč ho chceš dosáhnout. Uvědomíš-

li si, čeho chceš dosáhnout, lépe se Ti bude 
obětovat volno a snášet námaha v přípravě.

3. Lepší je každý den strávit nad přípra-
vou 20 - 30 minut, než jednou týdně 

2 hodiny. Pracuj aspoň poslední měsíc před 
přijímačkami pravidelně. Víc se naučíš a pra-
videlnost Tě uklidní, uvolní.

4. Vracej se k tomu, co jsi již prošel, pro-
šla. Atlet taky netrénuje pokaždé na jiné 

dráze, lyžař nesjíždí pokaždé jiný kopec. Tím, 
že dokonaleji zvládneš jednu úlohu, vše v ní 
dokonale pochopíš, umíš najednou i všechny 
jiné jí podobné. Věř tomu: OPAKOVÁNÍ JE 
MATKA MOUDROSTI.

5. Zbytečně neděste sami sebe. Někte-
ří z Vás vyhledávají ty nejobtížnější 

úlohy a straší se jimi. Prozradím Vám velké 
tajemství: TĚŽKÉ ÚLOHY KLIDNĚ NEMU-
SÍTE UMĚT, TY U PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 
NEROZHODUJÍ. Školy si chtějí vybrat dobré 
studenty, nechtějí geniální matematiky. Pokud 
bezchybně zvládnete standard, máte vystará-
no.

6. Naučte se mít radost z učení. Vím, že to 
vypadá jako blbost, ale i radost k učení 

se dá naučit. Vzpomeňte si, jak jste radostně 
zvládali první čísla, počítání do deseti, do sta, 
první písmena. Přesvědčíte-li se, že Vás stu-
dování vlastně baví, že získané poznatky za 
to stojí, máte z poloviny vyhráno.

7. Každá obava je k něčemu dobrá. Když 
se nebudeme obávat blížící se zkouš-

ky, nebudeme se připravovat, nic se nenau-
číme a zkouška moc dobře nedopadne. NE-
BOJTE SE SVÉHO STRACHU - JE TO VÁŠ 
POMOCNÍK.
 zdroj: http://www.zkousky-nanecisto.cz/

Rady k přijímacím zkouškám

jednotná přijímací zkouška ve školním 
roce 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýcho-
vy stanoví termíny konání jednotné přijímací 
zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro 
přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání 
s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělá-
vání, včetně nástavbového studia, ve školním 
roce 2020/2021.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná for-
mou písemného testu ze vzdělávacího obo-
ru Český jazyk a literatura a písemného tes-
tu ze vzdělávacího oboru Matematika a její 
aplikace ve dvou termínech, je stanovena v 
řádném termínu na dny uvedené v boxech.
Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijí-
macím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou
zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, 
do oborů zkráceného studia a do oborů vzdě-
lání středních škol skupiny 82 Umění a užité 
umění. Možnost konání školní přijímací zkouš-
ky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v 
konzervatoři. 

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: pondělí 12. dubna 2021        2. termín: úterý 13. dubna 2021

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: středa 14. dubna 2021           2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uve-
dené obory vzdělání na dny:  1. termín: středa 12. května 2021,      2. termín: čtvrtek 13. května 2021

Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních 
dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021.

Do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. led-
na do 31. ledna 2021.

V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v 
pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2021, tento obor však koná i jednotnou přijímací 
zkoušku v termínech uvedených výše.
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Kontaktní údaje středních škol a odborných učilišť
oKReS oLoMouC ulice město PSČ telefon e-mail www

odkaz 
na str.

Církevní gymnázium Německého řádu, spol. s.r.o. Nešverova 693/1 Olomouc 779 00 585 225 201 cgnr@cgnr.cz www.cgnr.cz

Gymnázium, olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9 Olomouc 779 00 585 412 493 skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz

Gymnázium, olomouc - hejčín Tomkova 45 Olomouc 779 00 585 711 113 mailbox@gytool.cz www.gytool.cz

Konzervatoř evangelické akademie Wurmova 526/13 Olomouc 779 00 585 208 583 ckonz@ckonz.cz konzervatorolomouc-kea.cz

Moravská střední škola s.r.o. Pasteurova 935/8a Olomouc 772 00 585 223 090 skola@moravskastredni.cz www.moravskastredni.cz

obchodní akademie tř. Spojenců 745/11 Olomouc 779 00 585 205 911 oa@uc.oaol.cz www.oaol.cz

Slovanské gymnázium, olomouc, tř. jiřího z Poděbrad 13 třída Jiřího z Poděbrad 936/13 Olomouc 771 11 588 501 111 sgo@sgo.cz www.sgo.cz

Střední odborná škola obchodu a služeb Štursova 904/14 Olomouc 779 00 585 200 211 sekretariat@stursovka.cz www.stursovka.cz 6

Střední odborná škola olomouc spol. s r. o. Řepčínská 239/101 Olomouc 779 00 585 411 935 skola@skolaodborna.cz www.skolaodborna.cz

Střední odborná škola služeb s.r.o. olomouc Pavlovická 16/51 Olomouc - Pavlovičky 772 00 585 224 587 soss@soss.cz www.soss.cz

Střední průmyslová škola strojnická, olomouc tř. 17. listopadu 995/49 Olomouc 772 11 585 549 111 spssol@spssol.cz www.spssol.cz 7

Střední škola a základní škola dC 90, s.r.o. Nedbalova 36 Olomouc - Topolany 772 00 585 754 810 skola@specssazsdc90.cz www.skola-topolany.cz

Střední škola a základní škola prof. z. Matějčka olomouc, Svatoplukova 11 Svatoplukova 65/11 Olomouc 779 00 585 496 180 maresova@zsmatejcka.cz www.zsmatejcka.cz

Střední škola logistiky a chemie U Hradiska 29 Olomouc 779 00 585 556 111 info@sslch.cz www.sslch.cz

Střední škola polygrafická, olomouc Střední Novosadská 87/53 Olomouc 779 00 585 759 040 skola@polygraficka.cz www.polygraficka.cz

Střední škola polytechnická, olomouc, Rooseveltova 79 Rooseveltova 79 Olomouc 779 00 585 724 264 ssp@ssprool.cz www.ssprool.cz 7

Střední škola stavební a podnikatelská s.r.o. Štěpánovská 23 Olomouc - Chomoutov 783 35 585 233 336 ssstpo.chomoutov@seznam.cz www.ssstpo.com

Střední škola stavební - hoRStaV Na Vlčinci 16/3 Olomouc 779 00 724 549 018 reditel@ssshorstav.cz www.stavebniskolahorstav.cz 5

Střední škola technická a obchodní, olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4 Olomouc 779 00 585 220 663 ssto@kosinka.com www.kosinka.com

Střední škola zemědělská a zahradnická, olomouc, u hradiska 4 U Hradiska 4 Olomouc 779 00 585 205 660 szes@szes-olomouc.cz www.szes-olomouc.cz 11

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, 
olomouc, Kosmonautů 4 Kosmonautů 4 Olomouc 779 00 774 726 362 info@sluch-ol.cz www.sluch-ol.cz

Střední škola, základní škola a Mateřská škola 
prof. V. Vejdovského olomouc - hejčín Tomkova 42/411 Olomouc 779 00 585 119 023 red@szmsvejdovskeho.cz www.szmsvejdovskeho.cz

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3 Olomouc 772 00 585 208 121 info@spseol.cz  www.spseol.cz

základní škola a Střední škola CRedo, o.p.s. Mozartova 43 Olomouc 779 00 585 425 781 info@credoskola.cz www.credoskola.cz

Gymnázium jana opletala, Litovel, opletalova 189 Opletalova 189 Litovel 784 01 585 392 020 gjo@gjo.cz www.gjo.cz

Střední dborná škola Litovel Komenského 677 Litovel 784 01 585 341 547 sekretariat@soslitovel.cz www.soslitovel.cz

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín Jana Sigmunda 242 Lutín 783 49 585 757 711 sekretariat@sigmundovaskola.cz www.sigmundovaskola.cz

Gymnázium, Šternberk, horní náměstí 5 Horní náměstí 5 Šternberk 785 01 585 094 101 podatelna@gymst.cz www.gymst.com

Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk p.o. Opavská 8 Šternberk 785 01 585 012 115 sekretariat@sou-stbk.cz www.sou-stbk.cz

Gymnázium uničov Gymnazijní 257 Uničov 783 91 585 081 111 gym.unicov@gymun.cz www.gymun.cz

Střední odborná škola, Stromořadí 420, uničov, s.r.o. Stromořadí 420 Uničov 783 91 585 002 057 sosunicov@sosunicov.cz www.sosunicov.cz

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště uničov Školní 164 Uničov 783 91 585 087 531 unicprum@unicprum.cz www.unicprum.cz 14

Soukromé odborné učiliště Velký Újezd, s.r.o. Navrátilova 321 Velký Újezd 783 55 585 358 240 skola@souvelkyujezd.cz www.souvelkyujezd.cz

Střední odborná škola a střední odborné učiliště služeb Velký Újezd, s.r.o. Navrátilova 321 Velký Újezd 783 55 585 358 240 skola@souvelkyujezd.cz www.souvelkyujezd.cz

ŠKoLY MIMo oKReS oLoMouC ulice město PSČ telefon e-mail www
odkaz 
na str.

Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s.r.o. Prostějov Rejskova 2987/4 Prostějov 796 01 582 341 413 sekretariat@sospo.eu www.sospo.eu 11,12 


