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Střední školy
v Olomouckém kraji
Blíží se termín přijímacích řízení na střední školy, což dělá vrásky mnoha rodičům. Někteří ještě
neví, kam přihlášku podat, jiní zase neznají nezbytné administrativní postupy, které jsou
s přechodem na jiný typ školy spojené. V dnešní příloze vám zprostředkujeme informace nejen
o termínech přijímaček, ale také o možnostech získání různých druhů stipendií a seznámíme vás
s obory, o které je na trhu práce v Olomouckém kraji zájem. Nechybí ani seznam krajem
zřizovaných středních škol včetně jejich adres a webových stránek.
Otázka volby střední školy je důležitým životním krokem. Zvažují se studijní předpoklady
i manuální zručnost dítěte, určitým – nikoli však rozhodujícím vodítkem může být jeho
prospěch na základní škole. Rodiče se mohou obrátit na výchovné poradce nebo odborníky na
úřadech práce, kteří vědí, o které profese je ze strany podniků a firem v současné době největší
zájem a o které se očekává zájem v příštích letech. Pokud je dítě studijní typ, určitě se vyplatí
podporovat ho ve studiu střední a následně vysoké školy. Právě vysokoškoláci patří v rámci
vzdělanostní struktury uchazečů o zaměstnání k nejméně rizikové skupině, na míře
nezaměstnaných se v našem regionu podílejí zhruba 5 procenty. Olomoucký kraj navíc nabízí
stipendia pro studium v zahraničí, kde mohou mladí lidé získávat důležité životní a pracovní
zkušenosti.
Volbou pro děti manuálně zručné je odborné vzdělání v některém z učňovských oborů. Zejména
absolventi technických oborů mají v současné době na trhu práce nejlepší uplatnění.
Technické vzdělání je navíc podpořeno informační gramotností a znalostí jazyků, což je tou

nejlepší devizou pro zisk zaměstnání. V Olomouckém kraji je největší poptávka po IT
technologiích, a to od nejnižších po nejvyšší pracovní pozice, dále po strojírenství, stavebnictví
či potravinářství. Hejtmanství navíc nabízí tzv. učňovská stipendia, jejichž cílem je podpořit
zájem žáků devátých tříd základních škol o učební obory, které se potýkají s nedostatkem
zájemců, přestože o jejich absolventy je na trhu práce velký zájem. Ať se již rodiče rozhodnou
dát svého potomka na gymnázium či na odbornou školu, v každém případě je na místě zjistit si
maximum možných informací o škole, uplatnitelnosti budoucího povolání na trhu práce včetně
osobní návštěvy školy, kam se žák hlásí.
Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Krajský úřad Olomouckého kraje

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2013/2014
Jaké jsou termíny a co všechno je potřeba udělat, abyste na nic
nezapomněli
V 1. kole přijímacího řízení na střední školy můžete podat až 2 přihlášky, a to na dvě různé školy
nebo dva různé obory. Přihlášky je možné získat v základní škole nebo na webových stránkách
MŠMT – www.msmt.cz. Správnost údajů na vyplněné přihlášce potvrdí vaše základní škola,
která ji opatří razítkem a podpisem a podepíše ji zletilý uchazeč, respektive zákonný zástupce
nezletilého uchazeče. V případě nezletilého uchazeče je nutné také jeho souhlasné vyjádření.
Pokud to střední škola požaduje, necháte ji potvrdit také lékařem.
Podle kritérií přijímacího řízení, které nejpozději do 31. 1. 2013 musí zveřejnit každá střední
škola, doplníte přihlášku o další doklady. Může to být například zpráva pedagogicko-psychologické poradny, případně další skutečnosti, které ověřují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy
uchazeče.
Správně vyplněné přihlášky musíte nejpozději do 15. března 2013 (s výjimkou oborů s talentovou zkouškou) doručit (osobně nebo doporučeně poštou) řediteli příslušné SŠ.
Další vývoj záleží na tom, jestli střední škola pořádá nebo nepořádá přijímací zkoušky. Pokud
střední škola přijímací zkoušky nepořádá, zveřejní ředitel seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu stanoveném pro přijímací zkoušky.
Pokud střední škola přijímací zkoušky pořádá, přijde vám pozvánka k vykonání přijímací zkoušky.
Termín pro pořádání 1. kola přijímacích zkoušek je v pracovních dnech v termínech od 22. do
30. dubna 2013.

Ředitel střední školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném
při přijímací zkoušce. Stanoví jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým
uchazečům, zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí
o nepřijetí.

Co dělat v případě přijetí
V případě přijetí je nutné do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zveřejnění
seznamu přijatých uchazečů ve škole, případně na webových stránkách školy) doručit řediteli
střední školy tzv. zápisový lístek. Získáte ho na vaší základní škole a musí být podepsán žákem i
rodičem. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou a nelze ho vzít již zpět. Toto neplatí
v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
Pokud zápisový lístek neodevzdáte ve stanovené lhůtě, ztrácí žák právo být na střední školu přijat.

Jak postupovat v případě nepřijetí
Pokud vám přijde rozhodnutí o nepřijetí, můžete do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí
podat k rukám ředitele střední školy odvolání. O odvolání rozhoduje Odbor školství, mládeže
a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje. V případě, že žák nebude v prvním kole přijat
na žádnou střední školu, můžete podat přihlášky ke vzdělání pro další kolo přijímacího řízení.
Novou přihlášku si vyzvednete a podáte přímo u ředitele střední školy, který druhé či další kola
přijímacího řízení vypsal. Informace o volných místech pro další kola přijímacího řízení najdete na
webových stránkách středních škol nebo Olomouckého kraje (www.kr-olomoucky.cz).
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Učňovská stipendia pro vybrané učební obory
Olomoucký kraj zavedl od školního roku 2010/11 v rámci podpory učňovského školství systém
stipendií, která jsou určena žákům vybraných učebních oborů, jež jsou v souladu s požadavky
trhu práce. Učňovská stipendia jsou hrazena z rozpočtu Olomouckého kraje a vztahují se i na
žáky podporovaných oborů na soukromých školách. Ve školním roce 2012/13 obdrží učňovské
stipendium 1815 žáků podporovaných učebních oborů. Tímto způsobem se Olomoucký kraj
snaží motivovat žáky při výběru učebních oborů, o jejichž absolventy je na regionálním trhu práce
dlouhodobý zájem ze strany zaměstnavatelů. Žákům, kteří se pro některý z podporovaných
oborů rozhodnou, je vypláceno pravidelné měsíční stipendium. V prvním ročníku činí finanční
podpora 300 korun, ve druhém 400 korun a ve třetím 500 korun. Za vyznamenání na konci
školního roku je žákům vyplacena jednorázově částka 1500 až 5000 korun.

Podmínky pro poskytování učňovských stipendií Olomouckého kraje
Nezbytným předpokladem pro získání stipendia jsou dobré studijní výsledky žáka. V rámci
odborného výcviku nesmí být hodnocen hůře než známkou dobrý. Žák dále nesmí mít
neomluvenou absenci či kázeňské opatření typu důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení
ze studia apod.

Způsob výběru podporovaných oborů
Návrh učebních oborů určených k podpoře pro následující školní rok je každoročně projednáván
poradními orgány kraje: Výborem pro výchovu vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva
Olomouckého kraje a Radou pro rozvoj lidských zdrojů a následně je předložen ke schválení
Radě Olomouckého kraje.

Seznam podporovaných oborů v rámci učňovských stipendií Olomouckého
kraje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strojní mechanik
Obráběč kovů
Klempíř
Klempířské práce ve stavebnictví
Zedník
Zednické práce
Tesař
Elektrikář
Elektrikář – silnoproud
Nástrojař
Truhlář
Truhlářská a čalounická výroba
Strojírenské práce
Malíř a lakýrník
Malířské a natěračské práce
Řezník-uzenář
Pekař
Výrobce kožedělného zboží
Potravinářské práce
Mechanik opravář motorových vozidel se školním vzdělávacím programem
Mechanik opravář kolejových vozidel
• Jemný mechanik se školním vzdělávacím programem
Jemný mechanik-Optik
• Výrobce potravin se školním vzdělávacím programem
Výrobce potravin zaměřený na výrobu cukrovinek
• Kominík

Přehled škol vyučujících podporované učební obory je k dispozici na webu Olomouckého kraje
www.kr-olomoucky.cz v sekci Příspěvky, granty a dotace/Krajské příspěvky a dotace/Učňovské
stipendium.

Studijní stipendia pro studium v zahraničí
Olomoucký kraj poskytuje od roku 2007 rovněž finanční podporu vybraným zájemcům o studium
na zahraničních školách prostřednictvím dotačního programu „Studijní stipendium
Olomouckého kraje“. O stipendium mohou požádat žáci středních škol a studenti vyšších
odborných škol se sídlem na území Olomouckého kraje a dále studenti vybraných studijních
oborů vysokých škol se sídlem na území ČR. Při sestavování příslušného seznamu podporovaných studijních oborů byl zohledněn především předpoklad uplatnitelnosti absolventů
příslušných oborů na trhu práce. Z tohoto důvodu je podpora zacílena zejména na obory
technického a přírodovědného charakteru. V rozpočtu kraje pro letošní rok je na vyplácení
studijních stipendií vyhrazeno 1,5 milionu korun. Žádosti lze podávat ve dvou kolech, a to
k 15. únoru a k 28. červnu.

K vyplněné žádosti je třeba doložit:
• doklad o trvalém bydlišti na území Olomouckého kraje (občanský průkaz při osobním
podání nebo jeho oboustrannou kopii doplněnou o signované čestné prohlášení o shodě
kopie s originálem při podání žádosti poštou)
• aktuální potvrzení o studiu od domovské školy
• doklad prokazující dosažený studijní průměr za školní/akademický rok 2011/2012
• doporučení školy, na níž studujete
• doklad o předběžném přijetí ke studiu na škole v zahraničí s vyznačeným termínem
počátku a konce studijního pobytu
• motivační dopis
• plná moc v případě, že žádost vyřizuje žadatelem pověřená osoba

Podmínky pro poskytování studijního stipendia Olomouckého kraje
Základním předpokladem pro udělení stipendia je trvalé bydliště žadatele na území
Olomouckého kraje a dále jeho dobrý studijní prospěch za školní (akademický) rok 2011/2012.
Studijní průměr nesmí být horší než 1,6 u žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol
a 1,8 u studentů vysokých škol. Výše stipendia činí maximálně 3 500 korun na měsíc. Žadatelé
z řad žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol musí studovat na některé ze škol se
sídlem na území Olomouckého kraje, vysokoškolští studenti potom na některé z vysokých škol
na území České republiky. Žadatelé v době podání žádosti nesmí být starší třiceti let.
Poskytování studijních stipendií napomáhá od roku 2007 mladým lidem získat cennou
zkušenost díky studiu na zahraničních středních a vysokých školách, což přispívá k jejich větší
uplatnitelnosti na trhu práce. Držitelé stipendia absolvovali studijní pobyt nejen v řadě
evropských zemí, ale také například v Latinské Americe, USA, Japonsku nebo Číně.

Jak postupovat
Formulář žádosti o studijní stipendium najdete na internetových stránkách Olomouckého kraje
www.kr-olomoucky.cz v sekci Příspěvky, granty a dotace – Krajské příspěvky a dotace – Studijní
stipendium Olomouckého kraje.

Seznam podporovaných studijních oborů vysokých škol:
Technické (strojírenství, elektrotechnika,
informatika, stavebnictví).
Přírodovědné (medicína a farmacie,
veterinární lékařství, přírodní vědy –
chemie, biochemie, biologie, fyzika včetně
optiky, optoelektroniky a optometrie,
matematika, statistika, geografie,
geoinformatika, kartografie).
Ostatní (architektura, studium cizích
jazyků – filologie, aplikované filologie,
ekonomika a management, mezinárodní
obchod, marketing, doprava a logistika,
hotelnictví a cestovní ruch, učitelství,
pedagogika, zemědělství a lesnictví,
potravinářství).
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Seznam středních škol zřizovaných Olomouckým krajem
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov

Denisova 3, 751 52 Přerov

http://www.gjb-spgs.cz/

Gymnázium Jakuba Škody, Přerov

Komenského 29, 750 11 Přerov

http://www.gjs.cz/

Gymnázium, Hranice

Zborovská 293, 753 11 Hranice

http://gymnaziumhranice.cz/

Gymnázium, Kojetín

Svatopluka Čecha 683,752 01 Kojetín

http://www.gkj.cz/

Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov

Kollárova 3, 796 01 Prostějov

http://www.gjwprostejov.cz/

Gymnázium, Olomouc - Hejčín

Tomkova 45, 779 00 Olomouc

http://www.gytool.cz/

Gymnázium, Olomouc

Čajkovského 9, 779 00 Olomouc

http://www.gcajkol.cz/

Slovanské gymnázium, Olomouc

tř. Jiřího z Poděbrad 13, 771 11 Olomouc

http://www.sgo.cz/

Gymnázium, Šternberk

Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk

http://www.gymst.cz/

Gymnázium, Uničov

Gymnazijní 257, 783 91 Uničov

http://www.gymun.cz/

Gymnázium Jana Opletala, Litovel

Opletalova 189, 784 01 Litovel

http://www.gjo.cz/

Gymnázium, Šumperk

Masarykovo náměstí 8, 787 58 Šumperk

http://www.gymspk.cz/

Gymnázium, Zábřeh

náměstí Osvobození 20, 789 01 Zábřeh

http://www.gyza.cz/

Gymnázium, Jeseník

Komenského 281, 790 01 Jeseník

http://www.gymjes.cz/

Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou

Tyršova 781, 751 31 Lipník nad Bečvou

http://www.sse-lipniknb.cz/

Střední škola technická, Přerov

Kouřílkova 8, 750 02 Přerov

http://www.kourilkova8.cz/

Střední škola technická a zemědělská Mohelnice

1. máje 2, 789 85 Mohelnice

http://www.sstzmoh.cz/

Střední průmyslová škola Hranice

Studentská 1384, 753 01 Hranice

http://www.sps.hranet.cz/

Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou

Komenského sady 257, 751 31 Lipník nad Bečvou

http://www.spsslipnik.cz/

Střední průmyslová škola, Přerov

Havlíčkova 2, 751 52 Přerov

http://spsprerov.zde.cz/

Střední škola designu a módy, Prostějov

Vápenice 1, 796 62 Prostějov

http://www.ssdam.cz/

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov

Lidická 4, 796 01 Prostějov

http://spsasou.prostejov.cz/

Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc

tř. 17. listopadu 49, 772 11 Olomouc

http://www.spssol.cz/

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc

Božetěchova 3, 772 00 Olomouc

http://www.spseol.cz/

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov

Školní 164, 783 91 Uničov

http://www.unicprum.cz/

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk

Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk

http://www.vsps-su.cz/

Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh

U Dráhy 827/6, 789 01 Zábřeh

http://www.spsa-za.cz/

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice

Gen. Svobody 2, 789 85 Mohelnice

http://www.spsemoh.cz/

Hotelová škola Vincenze Priessnitze, Jeseník

Dukelská 680, 790 01 Jeseník

http://www.hotelovkajes.cz/

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov

Bartošova 24, 750 11 Přerov 2

http://www.oaprerov.cz/

Obchodní akademie, Prostějov

Palackého 18, 796 01 Prostějov

http://www.oapv.cz/

Obchodní akademie, Olomouc

tř. Spojenců 11, 779 00 Olomouc

http://www.oaol.cz/

Obchodní akademie, Mohelnice

Olomoucká 82, 789 85 Mohelnice

http://www.oam.cz/

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk

Hlavní třída 31, 787 01 Šumperk

http://www.oa-sumperk.cz/

Střední zdravotnická škola, Hranice

Studentská 1095, 753 01 Hranice

http://www.szs-hranice.cz/

Střední zdravotnická škola, Prostějov

Vápenice 3, 796 01 Prostějov

http://www.szdravpv.cz/

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga, Olomouc

Pöttingova 2, 771 00 Olomouc

http://www.epol.cz/

Střední zdravotnická škola, Šumperk

Kladská 2, 787 01 Šumperk

http://www.szssumperk.cz/

Střední škola gastronomie a služeb, Přerov

Šířava 7, 750 02 Přerov

http://www.sirava.cz/

Střední lesnická škola, Hranice

Jurikova 588, 753 01 Hranice

http://www.slshranice.cz/

Střední škola zemědělská, Přerov

Osmek 47, 751 52 Přerov

http://www.szesprerov.cz/

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov

http://www.svehlova.cz/

Střední škola zemědělská, Olomouc

U Hradiska 4, 779 00 Olomouc

http://www.szes-olomouc.cz/

Střední odborná škola, Šumperk

Zemědělská 3, 787 01 Šumperk

http://www.edusum.cz/

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk

Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk

http://www.sossou-spk.cz/

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník

Dukelská 1240, 790 01 Jeseník

http://www.soje.cz/

Střední škola železniční a stavební, Šumperk

Bulharská 8, 787 43 Šumperk

http://www.soszs.cz/

Střední škola řezbářská, Tovačov

Nádražní 146, 751 01 Tovačov

http://www.sstovacov.cz/

Odborné učiliště, Křenovice

Křenovice 8, 752 01 Kojetín

http://www.oukrenovice.cz/

Střední odborné učiliště obchodní Prostějov

nám. Edmunda Husserla 1/30, 796 55 Prostějov

http://souobch.pvskoly.cz/

Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc

Štursova 14, 779 00 Olomouc

http://new.stursovka.cz/

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc

U Hradiska 29, 779 00 Olomouc

http://www.sslch.cz/

Střední škola polygrafická, Olomouc

Střední novosadská 87/53, 779 00 Olomouc

http://www.sspol.cz/

Střední škola polytechnická, Olomouc

Rooseveltova 79, 779 00 Olomouc

http://www.ssprool.cz/

Střední škola technická a obchodní, Olomouc

Kosinova 4, 772 00 Olomouc

http://www.kosinka.com/

Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk

Opavská 8, 785 01 Šternberk

http://www.sou-stbk.cz/

Střední odborná škola Litovel

Komenského 677, 784 01 Litovel

http://www.soslitovel.cz/

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín

Jana Sigmunda 242, 783 49 Lutín

http://www.sigmundovaskola.cz/

Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh

nám. 8. května 2, 789 22 Zábřeh

http://www.ssspzabreh.cz/

Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice

Vodní 27, 789 85 Mohelnice

http://www.ouaprsmohelnice.cz/

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice

Horní Heřmanice 47, 790 57 Bernartice

http://www.skolahermanice.cz/

Střední odborná škola gastronomie a potravinářství, Jeseník

U Jatek 916/8, 790 01 Jeseník

http://www.sosjesenik.cz/

Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová-lázně

790 61 Lipová-lázně 458

http://www.oulipova.cz/

Střední škola, Olomouc-Svatý Kopeček

B. Dvorského 17, 772 00 Olomouc - Sv. Kopeček

http://www.sskopecek.cz/

Adresář středních škol všech zřizovatelů najdete na: http://www.kr-olomoucky.cz/adresar-skol-a-skolskych-zarizeni-cl-276.html

PŘÍLOHA | INZERCE

L E D E N 2 013 | 4

