
Jak si zajistit hladký průběh přijímacího řízení  

 

PRO MATURITNÍ ČTYŘLETÉ OBORY 
 

Milí uchazeči, vážení rodiče, 

 

jelikož došlo ke změnám v přijímacím řízení na školní rok 2017/2018, rádi bychom vám 

usnadnili přihlašování ke studiu ve Střední škole České Velenice tímto přehledem: 

 

Podání přihlášky 

 

1. Nový formulář přihlášky získáte na své ZŠ nebo si ji stáhnete z webu SŠ 

(www.sscv.cz, sekce Pro uchazeče/Přijímací řízení). 

 

2. Přihlášku vyplníte (viz Vzor vyplnění), prospěch vám potvrdí ředitel ZŠ. Pokud se 

nehlásíte přímo ze ZŠ, doložíte ověřené kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ. 

 

3. Přihláška musí obsahovat potvrzení o zdravotní způsobilosti  - od vašeho lékaře. 

 

4. Odevzdáte přihlášku ředitelce SŠ České Velenice osobně nebo pošlete poštou na 

adresu Střední škola České Velenice, Revoluční 220, 378 10 České Velenice, a to 

nejpozději do 1. března 2017. 

 

5. Od ředitelky SŠ obdržíte informace pro uchazeče včetně registračního čísla, pod 

kterým se vyhledáte v seznamu přijatých uchazečů, který bude zveřejněn na webových 

stránkách školy (www.sscv.cz) po 28. dubnu 2017. 

 

6. Nejpozději 14 dní před konáním přijímací zkoušky dostanete pozvánku k přijímací 

zkoušce, kde budete mít všechny potřebné informace. 

 

7. Po 28. dubnu 2017 bude na webu školy (www.sscv.cz) zveřejněn seznam přijatých 

uchazečů. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou. 

Pokud budete přijati, donesete osobně nebo pošlete poštou na ředitelství SŠ České 

Velenice, Revoluční 220, PSČ 378 10 do 10 pracovních dnů od zveřejnění 

rozhodnutí o přijetí vyplněný zápisový lístek 

Zápisový lístek získáte na své ZŠ. Ti, co se hlásí odjinud než ze ZŠ. nebo cizinci si 

vyzvednou zápisový lístek na krajském úřadě příslušném podle trvalého bydliště nebo 

místa pobytu. 

 

Jednotná přijímací zkouška 

 

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu z předmětů  Český jazyk a 

literatura a Matematika a její aplikace. 

 

Termíny: Rozhoduje pořadí škol uvedených na přihlášce: 

škola na 1. místě: 12. dubna 2017  

škola na 2. místě: 19. dubna 2017 

 

Můžete konat obě přijímací zkoušky, do celkového hodnocení se vám započítává lepší 

výsledek z každého testu, a to na obou školách. 

 

http://www.sscv.cz/
http://www.sscv.cz/
http://www.sscv.cz/


Pokud se nebudete moci dostavit k přijímací zkoušce v prvním nebo druhém termínu, musíte 

se písemně omluvit ředitelce školy do 3 dnů a budete konat jednotnou zkoušku v náhradním 

termínu: 

1. náhradní termín: 11. května 2017  

2. náhradní termín: 12. května 2017 

Na webu naší školy www.sscv.cz v sekci Pro uchazeče/Přijímací řízení najdete vzorové testy 

jednotné přijímací zkoušky. 

 

Jak vyplnit obor, který jste si vybrali, na přihlášce?  

 

Jelikož škola vyučuje všechny obory podle školních vzdělávacích programů, musí být na 

přihlášce vyplněn název rámcového vzdělávacího programu (RVP) s příslušným kódem a pak 

název školního vzdělávacího programu (ŠVP), do kterého se přihlašujete (již bez kódu). 

 

Čtyřleté studijní obory (s maturitou): 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 

ŠVP  Mechanik elektrotechnik se zaměřením na silnoproud 

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 

ŠVP Provoz a ekonomika dopravy 

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 

ŠVP Operátor provozu a ekonomiky dopravy 

 

 

 

V případě nepřijetí: 

 u ředitelky SŠ zjistíte možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří 

byli přijati, ale nedoručili včas zápisový lístek, 

 do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí se můžete odvolat 

k ředitelce SŠ. 

 

Další informace včetně kritérií přijímacího řízení a předpokládaný počet 

přijímaných uchazečů v každém oboru najdete na stránkách školy www.sscv.cz 
 

21. 1. 2017 a 3. 2. 2017 od 9 do 14 hodin 

 

se koná  

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
       

v budově školy Vitorazská 88, České Velenice. 
 

 

 

RNDr. Milena Elsterová, ředitelka školy 
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