
 
 

PŘEHLED  STŘEDNÍCH  ŠKOL  V  OKRESE  JIHLAVA 
pro nadcházející školní rok 2021/2022 

 

 
 
Obory jsou v následujícím přehledu značeny symboly takto: 

   
 ……… gymnázia (mají K před lomítkem v kódu oboru) 
 ………  maturitní obory SOŠ (mají M před lomítkem v kódu oboru) 
 ……… maturitní obory, kde je součástí odborný výcvik (mají L před lomítkem v kódu oboru) 
 ……… učební obory (mají H před lomítkem v kódu oboru) 
 
(Strany uváděné v následující textu odkazují na publikaci Atlas školství.) 

 
Gymnázium  Jihlava               str. 16 
 Gymnázium 
 Gymnázium se sportovní přípravou   
 

 
Gymnázium Otokara Březiny a Střední 
odborná škola Telč                              str. 17 
 Gymnázium 
 Ekonomika a podnikání  

 
FARMEKO – VOŠ zdravotnická a SOŠ                                                                                                            
                str. 17 
 Laboratorní asistent 
 Zdravotnické lyceum 

 
 
Manažerská akademie - SOŠ   str. 17 
 Ekonomika a podnikání (Průmyslová 

ekonomika a management) 
 Veřejnosprávní činnost (Mediální 

komunikace) 
 Veřejnosprávní činnost (Veřejno-

správní činnost) 
 
 
Obchodní akademie, Střední zdravotnická 
škola, Střední odborná škola služeb   str. 17 
 Analýza potravin (Potraviny a výživa) 
 Praktická sestra 

 Ekonomika a podnikání (Řízení sportu)  
 Obchodní akademie 
 Fotograf (Fotografie a multimédia) 
 Kosmetické služby (Kosmetička) 
 Ošetřovatel 
 Kuchař – číšník 
 Prodavač  
 Kadeřník 

 
Soukromá VOŠ grafická a SUŠ grafická     str. 17 
 Grafický design (Grafický design) 
 Grafický design (Klasická umělecká 

tvorba) 
 Multimediální tvorba (Animace a Game 

Art) 
 Multimediální tvorba (Filmová a 

fotografická tvorba) 
 
 
SOŠ a SOU  Třešť                              str. 18 
 Cukrář  
 Řezník – uzenář 
 Truhlář 
 Zahradník 
 Kuchař – číšník 
Další obory s kódem E jsou určeny spíše 
pro žáky se slabým prospěchem. 

 
 
SOŠ managementu a práva          str. 18 
 Sociální činnost  
Další obor s kódem E (Práce ve 
stravování) je určen spíše pro žáky se 
slabým prospěchem. 
 

 
Střední odborná škola sociální u Matky Boží 
Jihlava str. 18 
 Sociální činnost 
 

 
 
 
 

 
 



Střední škola průmyslová, technická a  
automobilní Jihlava        str. 18 
 Informační technologie 
 Strojírenství 
 Elektrotechnika 
 Mechanik seřizovač 
 Mechanik elektrotechnik 
 Autotronik 
 Strojní mechanik (Zámečník) 
 Nástrojař 
 Karosář 
 Obráběč kovů 
 Autolakýrník 
 Jemný mechanik (Hodinář) 
 Mechanik opravář motorových vozidel 

(Automechanik) 
 Elektrikář 
 Elektrikář – silnoproud 

 
 
Střední škola stavební Jihlava             str. 19 
 Stavebnictví 
 Technické lyceum 
 Klempíř 
 Elektrikář – silnoproud 
 Truhlář 
 Instalatér    
 Tesař  
 Zedník  
 Pokrývač 
 Umělecký truhlář a řezbář 
Další obor s kódem E (Stavební práce) je 
určen spíše pro žáky se slabým 
prospěchem. 

Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - 
- Helenín  str. 19 
 Ekonomika a podnikání                       

(Arts management) 
Další obory jsou určeny pro žáky s výtvarným 
talentem. 
 
 
Škola ekonomiky a cestovního ruchu     str. 19 
 Cestovní ruch (Ekonomika a cestovní 

ruch)  
 Cestovní ruch (Management aktivního 

volného času) 
 Cestovní ruch (Mediální marketing 

cestovního ruchu) 
 Veřejnosprávní činnost (Právní 

administrativa) 
 Předškolní a mimoškolní pedagogika  

(Učitel/ka mateřské školy) 
 Včelař (Včelař – zpracovatel včelích 

produktů) 
 
 
TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Jihlava 
                                                               str. 19                                                                                                                         
 Bezpečnostně právní činnost 

 
 
 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Informace k přijímacímu řízení 
 
Kritéria přijímacího řízení pro všechny obory svých škol jsou ředitelé středních škol 
povinni zveřejnit na internetových stránkách škol nejpozději do 31. ledna 2021. 
 

Obvykle to bývá tak, jak je uvedeno v následujícím odstavci. V důsledku pandemie a 
omezení výuky na školách v jarním a podzimním období roku 2020 může dojít v kritériích 
přijímacího řízení ke změnám na celostátní úrovni i na úrovni jednotlivých středních škol. 
Průběžně sledujte upřesňující informace k přijímacímu řízení na školní rok 2021/2022! 
 

Pro učební obory bývá většinou jediným kritériem prospěch v prvním a druhém pololetí 
osmého ročníku a v prvním pololetí devátého ročníku ZŠ. 
Pro maturitní obory platí pokyn MŠMT, že uchazeči jsou povinni konat jednotné zkoušky, 
a to formou centrálně zadávaných jednotných písemných testů z českého jazyka a 
matematiky. Pokud uchazeč podá přihlášky na dva obory s maturitní zkouškou, bude 
konat centrálně zadávané testy jednotné zkoušky na oba obory. Termíny pro konání 
centrálně zadávaných testů jsou stanoveny na 12. dubna a 13. dubna 2021. 
Střední školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují do celkového hodnocení splnění 
kritérií přijímacího řízení uchazečem. Hodnocení jednotné zkoušky se musí podílet na 
hodnocení uchazeče nejméně 60 %. Uchazečům se do celkového hodnocení započítává 
lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a písemného testu z matematiky. 


