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Standardní náležitosti přihlášky ke studiu na SŠINFOTECH 
 

 Formulář přihlášky uchazeči poskytne základní škola, popř. střední škola. V elektronické podobě 

jsme pro vás připravili všechny možnosti tiskopisů přihlášek. Najdete zde také vzor fiktivně 

vyplněné přihlášky, proto abychom odstranili nepřesnosti v jejím vyplňování. Lze také využít 

obecný tiskopis přihlášky MŠMT, který rovněž naleznete na našem webu  

 Čitelně vyplňte všechny základní identifikátory (jméno, příjmení, bydliště, kontakty atd.) 

 Nutně vyplňte všechny dostupné kontakty (mobil, e-mail - vše čitelně - důležité pro komunikaci 

nejen v přijímacím řízení!  

 Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nevyžadujeme! 

 Nezapomeňte přihlášku podepsat (jak zákonný zástupce, tak i uchazeč) 

 Přihláška musí obsahovat vyplněné údaje ze ZŠ (hodnocení z 8. a 9. třídy ZŠ., podpis a razítko ZŠ), 

případně ověřené kopie vysvědčení z 8. a 9. třídy ZŠ 
 

Pokyny k vyplnění položky volba školy a pořadí 1. a 2. škola.      Čtěte velmi pozorně ! 
 

 Stále platí možnost podat přihlášky v rámci prvního kola na dvě střední školy (i dva obory vzdělání 

téže školy), čili můžete uplatnit obě přihlášky na jedné škole do dvou oborů.  Pochopitelně můžete 

uplatnit pouze jednu přihlášku. To je jen na vás.   

 Pokud se rozhodnete podat dvě přihlášky na dvě různé školy a jedna z nich bude SŠINFOTECH, 

vyplňte na prvním tiskopisu přihlášky v kolonce 1. škola název Střední škola informačních 

technologií, s.r.o., Pionýrů 2069, Frýdek-Místek, 738 01; v kolonce 2. škola vyplňte druhou SŠ (XY) a 

současně na druhém tiskopisu přihlášky totéž. Takto vyplněné dva tiskopisy přihlášek musíte 

v termínu do 1. 3. 2020 doručit na obě, vámi zvolené školy. Volba, zdali SŠINFOTECH dáte jako            

1. školu nebo 2. školu, je pouze na vás. Může, ale také nemusí to znamenat vyjádření vašeho 

postoje, která volba je pro vás prioritní. To jasně vyplývá z platné vyhlášky, že                                   

uvedení pořadí škol  v přihlášce není pro uchazeče v ničem závazné, a že o volbě školy a oboru 

vzdělání vždy rozhoduje v koncovce výhradně uchazeč uplatněním svého zápisového lístku (ZL). 

Ten uplatní tedy na škole, kde se rozhodne studovat a pochopitelně, na kterou je přijat bez ohledu 

jaké pořadí na přihlášce označí! 

 Pokud jste se rozhodli přihlásit ke studiu do dvou oborů vzdělání na jedné škole, tedy uvažujme 

SŠINFOTECH, musíte použít opět oba dva tiskopisy přihlášky a postup je velmi jednoduchý. 

V prvním tiskopisu přihlášky uvedete jako 1. školu SŠINFOTECH a název jednoho oboru vzdělání 

(např. počítačové sítě, jako 2. školu uvedete opět SŠINFOTECH a druhý obor vzdělání (např.  

 počítačové systémy nebo počítačová grafika). Kombinovat lze pochopitelně cokoliv z naší oborové 

nabídky. Ve druhém tiskopisu přihlášky uděláte totéž. Zvoleným pořadím oborů můžete naznačit 

váš prioritní zájem např. grafiky před sítěmi a naopak. To má ze zkušeností zásadní význam pro 

uchazeče v tom, že tímto krokem zcela zásadně zvyšuje svoji šanci na přijetí na SŠINFOTECH.  

 

Jak postupovat v rozhodování, kterou školu si nakonec zvolíte /což je někdy to 

nejtěžší/, naleznete v dalším souboru přijímacího manuálu  
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Pokyny k vyplnění položky obor vzdělání.              Čtěte velmi pozorně ! 
 

 Do oddílu obor vzdělání, který je na tiskopisu přihlášky, můžete volit jeden z našich vzdělávacích programů 

(oborů), včetně kódu oboru. Níže máte možné volby. V některých prezentačních materiálech můžete nalézt 

názvy našich obecných rámcových vzdělávacích programů, tedy Informační technologie nebo Obalová 

technika. Pokud některý z nich uvedete na přihlášku, vždy ovšem specifikujte zaměření, tedy konkrétní 

název školního vzdělávacího programu. Např. Informační technologie - počítačové sítě nebo IT - systémy. 

Lépe ovšem napsat název oboru, který již 8 let nabízíme v jeho přesné podobě - níže. 
 

Kód oboru (ŠVP)* Název oboru (ŠVP)* 

 

Slovní název Pracovní zkratka 

1820M/01 - SI IT - Počítačové sítě Sítě SI 

1820M/01 - PIV IT - Programování - internet věcí Systémy PIV 

3442M/01 - PG PG - Počítačová grafika  Grafika PG 

*školní vzdělávací program - OBOR 

  

Pokyny k vyplnění položky termín přijímací zkoušky.              Čtěte velmi pozorně ! 
 

 SŠINFOTECH realizuje pouze jednotné zkoušky, jehož termín je celostátně bude určen na duben 2019        

(to ale do přihlášky dle vyhlášky neuvádíte)  

Termíny pro konání přijímacích zkoušek (PZ)** jinak nazývaná jednotná zkouška 

Jednotná zkouška - 1. termín - škola uvedena 1. místě 14. duben 2020; celostátně určený termín  

Jednotná zkouška - 2. termín - škola uvedena 2. místě 15. duben 2020; celostátně určený termín 

Jednotná zkouška v 1. náhradním termínu 13. května 2020; celostátně určený termín  

Jednotná zkouška v 2. náhradním termínu 14. května 2020; celostátně určený termín  

 PZ** přijímací zkoušky 
 

Doklady, které mohou být součástí přihlášky jako příloha 
 

 rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění podle zvláštního právního předpisu, je-li uchazeč osobou zdravotně 
znevýhodněnou (speciální pedagogické centrum, pedagogicko-psychologická poradna apod.) 

 posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče, 
který je zdravotně znevýhodněn, obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při průběhu 
přijímacího řízení 

 doklad o splnění povinné školní docházky v případě uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní 
docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou 

 osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí 
o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně 
vzdělání 

 pokud nepřichází uchazeč aktuálně ze základní školy, doloží k přihlášce potvrzení ze svého posledního 
působiště (úřad práce, doklad o absolvování střední školy – výuční list, maturitní vysvědčení) a pochopitelně 
požadované výstupní dokumenty ze základní školy 

 uchazeč, který se hlásí ke studiu z víceletého gymnázia, se řídí ustanoveními, která jsou obsažena v kritériích 
PŘ  

 Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nevyžadujeme! 
 Ředitel školy může v odůvodněných případech požadovat doložení zdravotní způsobilosti 
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Přihlášku doručte osobně /sekretariát/ nebo zašlete poštou nejpozději do 1. 3. 2020 
 

Adresa pro doručení poštou: 
Stření škola informačních technologií, s.r.o.     
Pionýrů 2069     
Frýdek-Místek 
738 01  
 

Sekretariát školy - ředitelství SŠINFOTECH: 
Mgr. Radan Nachmilner /ředitel/ 777 900 010  mailto:reditel@ssinfotech.cz 
Helena Mádrová /asistentka ředitele/ 595 172 000  
 

Předání přihlášky /případná konzultace s ředitelem školy/ 
V případě, že chcete přihlášku podat a současně realizovat konzultaci osobně záležitosti PŘ s ředitelem školy /ŘŠ/ 

 konzultace k přihláškám, vyplňování přihlášek, přijímacímu řízení, zkouškám, rozhodování „vaše i naše“ atd. 
můžete využít tuto unikátní, ale velmi hojně rodiči využívanou příležitost 
 

Pracovní doba pro odevzdání přihlášek v měsíci únoru 2020  
 

4. - 7. únor    pracovní dny /běžně 8,00 - 15,00 hodin; čas předání si lze předem dohodnout s asistentkou ŘŠ   595 172 000/  

   /15,00 - 18,00/ - této doby lze také využít jen po předešlé telefonické dohodě s ŘŠ - 777 900 010/ 
 

10. - 14. únor   /pracovní dny /běžně 8,00 - 15,00 hodin; čas předání si lze předem dohodnout s asistentkou ŘŠ   595 172 000/ 

   ŘŠ je v tomto týdnu služebně vzdálen /vedení lyžařského kurzu prvních ročníků/ 
 

17.2. - 21. únor  pracovní dny /běžně 8,00 - 15,00 hodin; čas předání si lze předem dohodnout s asistentkou ŘŠ   595 172 000/  

   /15,00 - 18,00/ - této doby lze také využít jen po předešlé telefonické dohodě s ŘŠ - 777 900 010/ 
 

 

24.2. - 1. 3. 2020 /FM-jarní prázdniny pracovní dny /běžně 8,00 - 14,00 hodin; čas předání dohodnout s asistentkou ŘŠ   595 172 000/ 

 

Poznámka:  V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte přímo ředitele školy (777 900 010)  reditel@ssinfotech.cz     
 
 

                                                            Mgr. Radan Nachmilner,v.r. 
  ředitel školy 
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