
Jak vybrat
střední školu?
1. část



• Jak vybírat střední školu když jsou dny otevřených dvěří a burzy škol zrušené?

Ještě loni touto dobou bych vám určitě doporučila zajít na některou z prezentačních výstav nebo veletrhů
středních škol. Jedná se o akce, kde se školy svými prezentacemi snaží „naživo“ představit veřejnosti a
především zájemcům o studium na nich. V tuto chvíli jsou ale pochopitelně zrušené, malá část z nich se koná
“online”. Přehled s podrobnějšími informacemi najdete zde: https://www.atlasskolstvi.cz/polozka-a

Je samozřejmě možné, že pokud to podmínky dovolí, alespoň část těchto akcí se uskuteční ještě v lednu a
únoru – sledujte aktuální informace na webu.

Obdobná situace je i u dní otevřených dveří na jednotlivých školách

I ty byly na letošní podzim naplánované a bohužel nyní nemohou proběhnout. Stejně jako u výstav si asi všichni
společně přejeme, aby se alespoň část z nich mohla uskutečnit před termínem podání přihlášek na školy a
jakmile to situace dovolí. Předpokládám, že všechny školy budou o aktuální situaci a případně nových
termínech dní otevřených dveří informovat na svých webových stránkách.

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNTQ4MDg0MzM0MzcwNDkzNzc1JmM9dTNiNiZlPTU5MjMyNzEmYj00NDc3MjQ4MzYmZD1uMGgzajNh.VobYpDLKwSNkjixpYJ_Q0TE62wyEiW8mxnzRqP5_hvY


V tuto chvíli tedy zbývají tři možnosti:

1/ projít si databázi středních škol
2/ projít si webové stránky jednotlivých středních škol
3/ získat osobní reference od někoho, kdo školu dobře zná

DATABÁZE STŘEDNÍCH ŚKOL
Školy v nich můžete vyhledávat podle různých kritérií a existuje hned několik různých databází. Doporučuji začít zde
https://www.atlasskolstvi.cz/
Další možností je databáze škol vycházející z Rejstříku škol a školských zařízení (který je průběžně aktualizován
odborem statistiky, analýz a rozvojeeEducation MŠMT) Dá se v ní vyhledávat podle kraje, ale i délky vzdělávání, 
zakončení maturitou apod. a je dostupná zde http://stistko.uiv.cz/registr/vybskolrn.asp
K vyhledávání škol můžete využít i odkazy
• https://www.stredniskoly.cz/
• http://www.seznamskol.eu/diskuze/?id=20003

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNTQ4MDg0MzM0MzcwNDkzNzc1JmM9dTNiNiZlPTU5MjMyNzEmYj00NDc3MjQ4MzkmZD1kMmM4ZzNu.LgCQztBpb0G9hx2tN0FbJkMVVUbtoyfnvN-MjZsbNpo
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNTQ4MDg0MzM0MzcwNDkzNzc1JmM9dTNiNiZlPTU5MjMyNzEmYj00NDc3MjQ4NTEmZD1uNWY4aDR5.jrf8ULpqQcwliHLzpcJ7EGfk7ZnL6LWF0EwqpCuLzZA
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNTQ4MDg0MzM0MzcwNDkzNzc1JmM9dTNiNiZlPTU5MjMyNzEmYj00NDc3MjQ4NTcmZD1kNmQxczVk.avRx-wHzITx3oEFZj5HPl0ANWp_GDhJreCH0twxpPbg
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNTQ4MDg0MzM0MzcwNDkzNzc1JmM9dTNiNiZlPTU5MjMyNzEmYj00NDc3MjQ4NjMmZD14M3o2dDd0.P2TO9I1Yn_6UPMPQmYdMEf5_2-EyKsKI3dUnldvPrMw


• WWW STRÁNKY JEDNOTLIVÝCH ŠKOL

• Pokud vás při vyhledávání v databázi nějaká škola zaujme a bude vám připadat vhodná, pak se 
podívejte přímo na její web a ten si důkladně prostudujte. Především část, která je určena pro uchazeče 
o studium.

• Ale určitě je zajímavé podívat se i na další informace – podrobnosti o školních akcích, články nebo 
blogy studentů či vyučujících, které mohou dokumentovat život ve škole, fotogalerii, aktuálnost webu a 
mnohé další.

• I to, jak stránky školy vypadají a co vše se z nich dozvíte, vám může dost napovědět o kvalitě školy a 
jejích pracovníků. Navíc vás při prohlížení webu možná napadne řada různých otázek anebo naopak 
zjistíte, že vám některé informace na stránkách úplně chybí.

• Pokud vám bude nějaká informace chybět nebo budete mít dotaz, doporučuji ho jednoduše zaslat na 
kontaktní e-mail školy. Věřím, že vám někdo ochotně a brzo odpoví.



Další informace:

Dokument MŠMT k přijímacímu řízení ve šk. roce 2020/2021 (pro přijetí pro školní rok 2021/2022)

12ti stránkový dokument MŠMT nazvaný "Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve
školním roce 2020/2021" najdete na tomto odkazu https://www.msmt.cz/file/54092...
Obsahuje například informace o podávání přihlášek, vydávání zápisových lístků, termíny pro vyhlášení
přijímaček na školy s talentovou zkouškou a další.

Vyplňování známek z 2.pol 8. třídy do přihlášek na SŠ
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, nelze v rámci kritérií
přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního
roku 2019/2020."

K tomu chci ještě doplnit upřesnění, že tyto známky budou přesto součástí přihlášky (je třeba je do ní
vyplnit), pouze k nim střední škola nebude při přijímacím řízení přihlížet.
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