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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. března 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, ž 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 ke studiu. 

 

 Poznámka:  V případě jakýchkoliv dotazů  nebo problémů kontaktujte přímo kdykoli ředitele školy 
/přednostně mobil                777 900 010/          reditel@ssinfotech.cz     
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