
 

 

řihláška ke studiu 
Odevzdej do 1. 3. 2021 

 

Pečlivě a čitelně tiskacím písmem vypiš přihlášku  

(údaje se na škole ručně přepisují do databáze v PC a vyhneš se tak neobdržení důležitého 
dopisu z důvodu špatně čitelné adresy nebo e-mailu) 

 

 Určitě je velmi důležité uvést čitelně funkční kontakt – jméno, příjmení, doručovací adresu, 

platný telefon a e-mail 

 Nezapomeň na správný tvar rodného čísla 

 Skoro všechny obory vyžadují zepředu na přihlášce potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti 

ke studiu zvoleného oboru 

 Lékařské potvrzení se nevyžaduje u oborů: 

 Informační technologie – počítačové sítě a informační systémy (18-20-M/01) 

 Ekonomika a podnikání (63-41-M/01) 

 Provozní technika – dálkové studium – délka studia 3 roky (23-43-L/51) 

 Název školy je také dán jednoznačně, tak jej uveď bez chyb: 

    Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace,  

    Olomoucká 61, 627 00 Brno 

 Termín školní přijímací zkoušky nevyplňuj – naše škola nekoná školní přijímačky, ale pořadí 

stanovíme pouze na základě výsledků ze ZŠ a u maturitních oborů ještě na základě 

výsledků Jednotných přijímacích zkoušek. 

 Přihlášku podepiš, a protože jsi v převážné většině nezletilý, nechej mamku nebo taťku aby 

napsali svoje jméno příjmení, datum narození a podepsali Tvoje rozhodnutí studovat na 

vybraných školách 

 Nechej si na zadní straně přihlášky vypsat a potvrdit razítkem známky ze ZŠ (první pololetí 

osmičky a první pololetí devítky apod. – vše podle kritérií) 

 Pokud ti známky ZŠ nevypíše, ověř si kopie vysvědčení a přilož k přihlášce 

 Přihlášku najdeš i na našich stránkách  

   https://www.sstebrno.cz/wp-content/uploads/2021/01/prihlaska_denni12021.pdf 

 Pokud budeš chtít uplatnit při přijímacím řízení ZPS, přilož doklad k přihlášce 

 Pokud máš speciální vzdělávací potřeby, přilož i doporučení ze školského poradenského 

zařízení 
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https://www.sstebrno.cz/wp-content/uploads/2021/01/prihlaska_denni12021.pdf


 

 

abídka oborů a jejich správná formulace na přihlášku 

 

 Víš, že můžeš podat dvě přihlášky na dvě rozdílné školy nebo dvě přihlášky na stejnou školu 

se dvěma různými obory - pořadí oborů musí být ale na obou přihláškách stejné. 

 Aby byla přihláška korektně vypsána, musí být obor vzdělání uveden na přihlášce v jednom 

z těchto tvarů: 

 Studijní obory: 

 18-20-M/01 - Informační technologie – počítačové sítě a informační systémy 

 63-41-M/01 - Ekonomika a podnikání 

 26-41-L/01 - Mechanik elektrotechnik, 26-52-H/01 - Elektromechanik pro zařízení a 

přístroje* 

 23-41-M/01 - Strojírenství – počítačové systémy a robotika 

 23-45-L/01 - Mechanik seřizovač, 23-56-H/01 Obráběč kovů* 

 23-51-H/01 - Strojní mechanik a zámečník 

 Učební obory: 

 23-69-H/01 - Puškař 

 23-56-H/01 - Obráběč kovů – obráběč na CNC strojích 

 26-52-H/01 - Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 Nástavbové studium: 

 23-43-L/51 - Provozní technika – denní studium 

 23-43-L/51 - Provozní technika – dálkové studium 

* Ano, opravdu je kód u hvězdičkou označených oborů tak složitý, protože během 4 let studia 

na Mechanika seřizovače (nebo Mechanika elektrotechnika) můžeš získat výuční list 

Obráběče kovů (potažmo Elektromechanika pro zař. a př.). A kdyby někdo tvrdil, že to mají 

jiné školy jinak, ony možná ještě nemají projekt ověřen nebo ho vůbec nenabízejí. Opiš to 

tedy tak, jak to vidíš. 

devzdání přihlášky 

 

 

 Můžeš využít Českou poštu – pokud máš vše v pořádku vypsáno, neměl by nastat problém 

s chybějícím údajem 

 Můžeš se stavit na vrátnici školy a tam odevzdat přihlášku a přílohy k ní osobně (bez 

možnosti osobního setkání) 

 Pokud si nejseš nějakým údajem jistý, můžeš se stavit na vrátnici školy a tady bude určena 

služba a ta přihlášku a dokumenty zkontroluje. Pozor! Sleduj stránky školy, abys věděl, kdy 

bude služba na vrátnici fungovat – díky vládním nařízením proti Covid-19 pořád nesmíme 

vpustit třetí osobu do budovy školy.  
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