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Na střední školy míří v příš-
tím školním roce populačně 
silný ročník 2008. 

Ladislava Brabencová ז

Podle demografů je letošní počet 
žáků v devátých třídách nejsilnější za 
posledních 29 let. Odborníci se obá-
vají, že ne všechny děti se dostanou 

na své vysněné školy.
Na základních školách na Vysočině 

je podle zprávy kraje 5168 deváťáků 
(5045 běžné třídy, 123 speciální tří-
dy). Kraj Vysočina zřizuje 35 střed-
ních škol, 13 jich je soukromých, čty-
ři zřizuje církev a dvě střední školy 
jsou zřizovány městy. 

Podle krajského radního pro oblast 

Kraj: pro každého deváťáka bude místo

Termíny přijímaček:  
Hlášené jsou na duben

Ministerstvo školství již zveřejni-
lo termín jednotných přijímacích 
zkoušek. Pro čtyřleté obory, včetně 
nástavbových studií jsou vymezeny 
dny 13. a  14. dubna 2023.

Pro obory šestiletých a osmiletých 
gymnázií připadá termín na 17. a  
18. dubna 2023. 

Náhradní termín pro všechny, kte-
rým výše uvedená data nevyhovují, 
či se na ně nebudou moci dostavit, 

platí 10. a  11. května. 
Jednotné přijímací zkoušky na 

střední školy by podle nezisko-
vé organizace EDUin neměly být 
povinné a školy by je měly dělat 
jen dobrovolně. O podobě zkou-
šek by tedy měli rozhodovat ředite-
lé a místo testů od Cermatu by měli 
mít možnost stanovit i jiná kritéria 
podle charakteru studia a podmínek 
školy. -lb-

Nový krajský web pomůže 
s výběrem střední školy

Co mě baví? Pro co mám vlohy? V 
čem bych mohl být dobrý? Jaké bude 
mé budoucí uplatnění? 

Před těmito a dalšími podobnými 
otázkami stojí v letošním školním 
roce v Kraji Vysočina více než pět 
tisíc žáků devátých tříd základních 
škol. Pomoc s výběrem nejlepšího 
oboru a ideální střední školy nabízí 
nové stránky studujnavysocine.cz.

„Stránka Studuj na Vysočině umož-
ňuje výběr oboru především podle 
zájmů a podle toho, jaký typ školy chce 
deváťák studovat. Podle zadaných pre-
ferencí se uchazeči o studium vyfiltruje 
nejvhodnější obor,“ vysvětluje krajský 

radní Jan Břížďala. 
Vyhledaný obor se budoucím stře-

doškolákům zobrazí včetně informa-
ce, na kterých školách v kraji jej lze 
studovat. 

Proklikem se pak návštěvník strá-
nek dostane přímo na weby kon-
krétních škol, kde najde infor-
mace o doporučeném oboru, 
včetně délky studia, možného uplat-
nění i podrobnější představení obo-
ru. Budoucí středoškoláci se díky 
stránkám dozvědí, co mají od kon-
krétního oboru a školy očekávat, a 
získají reálnou představu, co mohou 
po škole dělat. -tz-

školství Jana Břížďaly jsou na nový 
školní rok kapacitně připraveny. 

„Mnohé školy mají volné kapacity 
v oborech, které se zatím nevyučují v 
samostatné třídě. Stejně tak se někde 
zvýší počet tříd jednoho oboru v roční-
cích,“ uvedl pro JL Břížďala. 

Podle něj kraj demografickou situ-
aci pravidelně sleduje a vyhodnocu-
je. „Nárůst počtu nových středoškoláků 
bylo možné sledovat již v tomto školním 
roce, v tom dalším to bude pokračovat. 
Vycházíme nejen z počtu narozených 

dětí před 15 lety, ale i skutečného počtu 
deváťáků na školách, a to s ohledem na 
migraci,“ dodal. 

Přihlášky ke studiu musí žáci posled-
ních ročníků základek podat do 30. 
března. Ti, kteří chtějí studovat obor s 
talentovou zkouškou, museli být roz-
hodnuti už do 30. listopadu. 

Formulář přihlášky dostávají žá-
ci od základní školy. V elektronic-
ké podobě má formulář ke stažení 
ministerstvo školství na svém webu 
msmt.cz.
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