
Schola Bohemia 
Nemůžete se rozhodnout pro studijní obor? 

Váháte s výběrem školy či učiliště? 

Chcete více informací o možnostech studia? 

Odpovědi i na vaše další otázky a podrobné informace vám dá 

XXIV. východočeská výstava škol a vzdělávání 

SCHOLA BOHEMIA 2016 

Na této prezentační výstavě nabízejí - střední školy, střední odborná učiliště a vyšší odborné 
školy – žákům, rodičům, studentům i široké veřejnosti, podrobné informace o studiu. 

Prohlédnete si ukázky z činností a výrobků školských zařízení a obdržíte informační a 
propagační materiály.    

  

Součástí výstavy je i prezentace vybraných firem 

a prezentace Informačního a poradenského střediska 

pro volbu a změnu povolání Úřadu práce ČR, 

doplněná informacemi o rekvalifikacích a trhu práce. 

pátek         4. 11. 2016         8 - 18 hod. 

sobota       5. 11. 2016         8 - 12 hod. 

v prostorách výstavního centra IDEON Pardubice na Olšinkách 

(Pořádá: Služba škole Pardubice, npor. Eliáše 344, 530 09 Pardubice) 
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Burza škol 
  

Nemůžete se rozhodnout pro učební obor?  
Váháte s výběrem učiliště?  

Chcete více informací o možnostech studia?  
Odpovědi i na vaše další otázky a podrobné informace vám dá  

XX. školská výstava odborných učilišť a PrŠ  
VÝCHODOČESKÉHO REGIONU 

http://zsstefanikova-pce.cz/index.php/2014-10-29-15-40-54/2014-10-31-19-09-41/363-schola-bohemia
http://zsstefanikova-pce.cz/index.php/2014-10-29-15-40-54/2014-10-31-19-09-41/266-informace-pro-vychazejici-zaky


  
Na této prezentační výstavě nabízejí - odborná učiliště a praktické školy - žákům 
speciálních škol, žákům základních škol se splněnou školní docházkou v nižším než 
9. ročníku, rodičům i široké veřejnosti, podrobné informace o studiu. 
  
Prohlédnete si ukázky z činností a výrobků školských zařízení a obdržíte informační 
a propagační materiály. 
                                                                                                    
Součástí výstavy je i prezentace Informačního a poradenského střediska pro volbu 
a změnu povolání Úřadu práce ČR. 
  
Výstava je doplněna nabídkou volných pracovních míst a informacemi o 
rekvalifikacích. 
  

pátek      25. 11. 2016    8 - 16 hod. 
v prostorách Úřadu práce ČR - krajské pobočky v Pardubicích 

B. V. Kunětické 2011, Pardubice 
Pořádá: Úřad práce ČR - krajská pobočka v Pardubicích  

  
  

Informace k přijímacímu řízení 2016/17 

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 
2016/2017 

1. Přijímání do oborů s talentovou zkouškou 
Ředitelé škol vyhlásí první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělávání s talentovou 
zkouškou nejpozději do 31. října 2016. 
Přihláška ke vzdělávání – studiu do oboru vzdělávání s talentovou zkouškou se 
podává do 30. 11. 2015. Přihlášku dostanou žáci od výchovného poradce. 
Do konce listopadu 2016 si zákonní zástupci proti podpisu a s občanským 
průkazem vyzvednou u výchovného poradce zápisový lístek (přesný termín bude 
včas oznámen). 
V prvním kole přijímacího řízení se talentová zkouška koná v pracovních dnech 
v období od 2. ledna do 15. ledna; v případě oboru vzdělávání Gymnázium se 
sportovní přípravou se talentová zkouška koná od 2. ledna do 15. února. 
Talentová zkouška v konzervatoři v prvním kole přijímacího řízení se koná 
v pracovních dnech v termínech od 15. do 31. ledna.  
Konkrétní termín stanoví ředitel školy, přičemž pro první kolo talentové 
zkoušky stanoví dva termíny. 
Sdělení o výsledku talentové zkoušky zašle ředitel školy zletilému uchazeči o 
studium nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče nejpozději do 20. ledna; 

http://zsstefanikova-pce.cz/index.php/2014-10-29-15-40-54/2014-10-31-19-09-41/96-prijimaci-rizeni-2014-15
http://www.zsjres.cz/index.php/17-aktuality-2014-2015/244-prijimaci-rizeni-na-ss-a-sou


v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou do 20. února. Pokud 
uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení. 
Po vyhodnocení přijímacího řízení ředitel školy zveřejní seznam přijatých 
uchazečů. Zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí 
rozhodnutí o nepřijetí.  

Přijatí žáci nejpozději do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků 
přijímacího řízení odevzdají na střední školu zápisový lístek, jinak zanikají 
účinky rozhodnutí o přijetí. 
Nepřijatí žáci mohou podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku 
přijímacího řízení nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.  
Další upozornění: 
Uchazeč, který se ze závažných důvodů nedostavil k řádnému termínu přijímací 
zkoušky a svoji účast písemně nejpozději do tří dnů omluvil řediteli školy, koná 
zkoušku v náhradním termínu.


