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Kde máte šanci uspět v druhém kole
Hledáte školu, která ještě přijímá studenty? Shromáždili jsme 140 škol,
které už vědí, že budou vypisovat druhá kola přijímacího řízení. Pokud
si mezi nimi nevyberete, podívejte se na adresy krajských úřadů a vybí-
rejte v seznamech, které tam budou další školy průběžně vyvěšovat.
U některých v seznamech uvedených škol otevírají pouze určité obory, 
například Hotelová škola v Mariánskch Lázních má plný obor Hotelnictví
a turismus, ale přijímá do dalších. Také gymnázia většinou berou do čtyř-
letých programů studia, nebo pouze doplňují stávající třídy. 

Praha

Klasické gymnázium Modřany Praha 4 www.kgm.cz

SŠ grafická a propagační Praha 4 www.gape.cz

Gymnázium Litoměřická Praha 9 www.gymlit.cz

Gymnázium Chodovická Praha 9 www.gymnchod.cz

SPŠ dopravní Praha 5 www.sps-dopravni.cz

VOŠ pedagogická a sociální, 
SOŠ pedagogická a gymnázium Praha 6 www.pedevropska.cz

Trojské gymnázium Sv. Čecha Praha 7 www.trojskegymnazium.cz

VOŠ ekonomická a OA Praha 8 www.akademie-kollarova.cz

Střední průmyslová škola Praha 10  www.trebesin.cz

EKO GYMNÁZIUM Praha Praha 10 www.volny.cz/ekogym

Středočeský kraj

Obchodní akademie Vlašim www.vlasimoa.cz

Střední průmyslová škola Vlašim www.sps-vlasim.cz

Manažerská akademie Beroun www.maberoun.cz

Obchodní akademie 
dr. E. Beneše Slaný www.oaslany.cz

Střední zdravotnická škola 
a VOŠ zdravotnická Kladno www.svzskladno.cz

Gymnázium Mnichovo Hradiště www.gmh.cz

Eko Gymnázium Poděbrady www.ekopodebrady.cz

Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník www.gzw.cz

Gymnázium 
J. A. Komenského Nové Strašecí www.gymnovstra.cz

Gymnázium Čelákovice www.gymnacel.cz 

Královéhradecký kraj

Gymnázium Nový Bydžov www.gnb.cz

Střední průmyslová škola Hradec Králové www.spshk.cz

SPŠ stavební Hradec Králové www.spsstavhk.cz

OA a Jazyková škola Hradec Králové www.oahk.cz

SOŠ a SOU Hradec Králové www.hradebni.cz

VOŠ a Střední průmyslová škola Jičín www.vos-sps-jicin.cz 

SPŠ kamenická a sochařská Hořice www.spsks.cz

Obchodní akademie Hořice www.isso.cz

Střední odborné učiliště Lázně Bělohrad www.soulb.cz

SŠ gastronomie a služeb Nová Paka www.ssgs.cz

Pardubický kraj

Gymnázium Dr. Emila Holuba* Holice www.gyholi.cz 

Anglické gymnázium, 
SOŠ a VOŠ Pardubice www.agys.cz

SPŠ potravinářská Pardubice www.spspot.cz

Střední zdravotnická škola Pardubice www.szs-pardubice.cz

Gymnázium K. V. Raise Hlinsko www.gymhlinsko.cz

Biskupské gymnázium Skuteč www.bigyskutec.cz

Gymnázium* Králíky www.gymnkral.orlicko.cz 

Gymnázium* Česká Třebová www.gymnct.cz

Gymnázium* Vysoké Mýto www.gvmyto.cz

Gymnázium Jevíčko www.gymjev.cz

Liberecký kraj

SPŠ  technická Jablonec nad Nisou www.spstjbc.cz 

Gymnázium* Jablonec nad Nisou www.sportgym.cz

Gymnázium* Tanvald gymtan.webskoly.cz 

SOŠ a Gymnázium Liberec www.sosag.cz

Gymnázium F.X.Šaldy* Liberec www.gfxs.cz

SŠ hospodářská a lesnická Frýdlant www.soufrydlant.cz

Střední zdravotnická škola Turnov www.szsturnov.cz
 /drupal/index.php

Gymnázium a SOŠ Jilemnice www.gymjil.cz

Gymnázium* Mimoň www.gymi.cz

Střední odborná škola Česká Lípa www.szes.clnet.cz

Ústecký kraj

Obchodní akademie Ústí nad Labem www.oaul.cz

Střední průmyslová škola Ústí nad Labem www.sps-ul.cz

Gymnázium Podbořany www.gymnazium.
podborany.cz 

Gymnázium Žatec www.gymnaziumzatec.cz

Střední škola stavební Louny www.ssstavlouny.cz

SŠ energetická a stavební Chomutov www.ssescv.cz

Gymnázium Kadaň www.gymnazium-kadan.cz

Gymnázium J. A. Komenského Dubí www.gymdubi.wz.cz

Gymnázium, SOŠ a SOU Litoměřice www.skola-srejbr.cz

Střední lesnická škola 
a SOŠ sociální Šluknov www.lesnicka-skola.cz

Jihočeský kraj

Česko-anglické 
gymnázium České Budějovice www.cag.cz

Obchodní akademie Třeboň www.oatb.cz

Táborské soukr. gymnázium Tábor www.tabsg.cz

OA a Jazyková škola Jindřichův Hradec www.oa-jhradec.cz

Gymnázium Milevsko gymnazium.milevsko.cz

Gymnázium Prachatice www.gympt.cz

Gymnázium a SOŠ ekonomická Vimperk www.oag.cz

VOŠ a SPŠ Strakonice www.prumstra.cz  

SPŠ škola strojní a stavební Tábor www.sps-tabor.cz

SPŠ keramická Bechyně www.keramickaskola.cz

Plzeňský kraj

Církevní SOŠ Spálené Pořící www.csos.cz

Gymnázium Fr. Křižíka Plzeň www.gfk-plzen.cz

Gymnázium Sušice www.gymsusice.cz

Integrovaná střední škola Klatovy klatovynet.cz/isskt

Integrovaná střední škola Stod www.issstod.cz

Plzeňská OA Plzeň www.poa.pilsedu.cz 

SPŠ dopravní Plzeň www.dopskopl.cz

SPŠ stavební Plzeň www.spstr.pilsedu.cz

Střední zdravotnická škola Klatovy klatovynet.cz/zdravotka/

Střední průmyslová škola Tachov www.sps-tachov.cz

Karlovarský kraj

Střední průmyslová škola Ostrov www.spsostrov.cz

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná 
škola zdravotnická Karlovy Vary www.szsvzskv.cz

Evropské jazykové 
gymnázium Karlovy Vary www.ejg.cz

SOŠ pedagogická, 
gymnázium a VOŠ Karlovy Vary www.pedgym-kv.cz

Gymnázium a OA* Mariánské Lázně www.gyml.cz 

Gymnázium Cheb www.gymcheb.cz

Hotelová škola* Mariánské Lázně www.hotel-school.eu

Gymnázium a OA Chodov www.volweb.cz/oachodov/

Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří www.soskynsperk.cz

Obchodní akademie Sokolov www.e-soas.com

Kraj Vysočina

Gymnázium SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou  www.gvi.cz

Havlíčkovo gymnázium Havlíčkův Brod www.ghb.cz

OA a Hotelová škola Havlíčkův Brod  www.oahshb.cz

SOU technické Chotěboř www.souch.cz

VOŠ, Gymnázium a SOŠ 
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou www.vossvetla.cz

Gymnázium O. Březiny a SOŠ Telč www.gymsostelc.cz

OA a Jazyková SŠ Jihlava www.oa-ji.cz

Gymnázium Pacov www.gpacov.cz

Gymnázium Pelhřimov www.gymnazium-pe.cz

OA Dr. A. Bráfa a JŠ Třebíč www.oatrebic.cz

Jihomoravský kraj

Educanet – soukr. gymnázium,  www.educanet.cz

Gymnázium Hády Brno Líšeň www.gymnaziumhady.cz

Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice www.gjbi.cz

Gymnázium T.G. Masaryka Zastávka  www.gzastavka.cz

Gymnázium Boskovice Boskovice  www.gymbos.cz

Biskupské gymnázium Letovice  www.bigyletovice.cz

Gymnázium Velké Pavlovice www.gymnazium.
velke-pavlovice.cz

OA a jazyková škola* Hodonín www.oahodo.cz

Gymnázium* Vyškov www2.gykovy.cz

Gymnázium 
a  SOŠ pedagogická Znojmo www.gymspgs.cz

Zlínský kraj

Gymnázium Otrokovice www.gyotr.cz

Gymnázium Valašské Klobouky www.gymvk.cz

Gymnázium Rožnov p. Radhoštěm www.gymroznov.cz

SOŠ a Gymnázium Staré Město www.szesgsm.cz

Masarykovo gymnázium 
a Jazyková škola Vsetín www.mgvsetin.cz

SŠ cestovního ruchu Rožnov p. Radhoštěm www.sscrroznov.cz 

Střední zdravotnická škola Kroměříž www.szskm.cz

Střední odborná škola Uherský Brod www.sos-ub.cz

SPŠ strojnická Vsetín www.spssvs.inext.cz

SŠ gastronomie a obchodu Zlín www.souzl.cz  

Moravskoslezský kraj

Gymnázium a SOŠ Orlová-Lutyně www.gym-orlova.cz

Gymnázium Slezská Ostrava www.hladnov.cz

OA a VOŠ sociální Ostrava-Mariánské Hory www.oao.cz

Obchodní akademie Ostrava-oruba www.oa-poruba.cz

SPŠ elektrotechniky 
a informatiky Moravská Ostrava spseiostrava.cz

Masarykova SŠ zemědělská 
a VOŠ Opava www.zemedelka.opava.cz

Gymnázium M. Koperníka Bílovec www.gmk.cz

SPŠ Frýdek-Místek www.spsfm.cz

Gymnázium Krnov www.gymnasiumkrnov.cz

Gymnázium Rýmařov gymnaziumrymarov.cz

Olomoucký kraj
Střední soukromá 
obchodní škola Jeseník www.oajes.cz

SOŠ  a  SOU strojírenské 
a stavební Jeseník www.soje.cz

Gymnázium  Šternberk www.gymst.cz

Gymnázium Uničov www.gymun.cz

SŠ stavební a podnikatelská Olomouc www.ssstpo.wz.cz

Gymnázium Jiřího Wolkera* Prostějov www.gjwprostejov.cz

Střední zdravotnická škola Prostějov www.szdravpv.cz

Gymnázium Kojetín www.gkj.cz

Střední škola zemědělská Přerov www.szesprerov.cz

SPŠ  elektrotechnická Mohelnice www.spsemoh.cz 

Poznámka: * školy vypisují druhé kolo jen do některých oborů, podrobnosti na
webových stránkách konkrétního ústavu, OA = obchodní akademie, SŠ = střed-
ní škola, SPŠ = střední průmyslová škola, SOŠ = střední odborná škola, SOU =
střední odborné učiliště, VOŠ = vyšší odborná škola, JŠ = jazyková škola

Adresy, kde najdete seznamy škol vypisujících druhé kolo:

Maturita je za dveřmi, začněte se učit

U
ž vás začínají v noci pro-
následovat katastrofické
sny? Sedíte před komisí 
a hlava je úplně prázdná? 

Tomu můžete zabránit sami, když
konečně začnete s učením. Svatý 
týden všechno nezachrání. Za sedm
dní nestihnete zpracovat 120 rozsáh-
lých otázek a ještě se je naučit.

Riskovat a naučit se jenom část
by se vám mohlo vymstít. Na to, že
si vytáhnete zrovna otázku, kterou
umíte, se raději nespoléhejte.

Jedničky, nebo stačí projít?

Možná by vám pomohla taktika „od
každého kousek“. To však nesmíte
počítat se známkami, které mamin-

kám a babičkám radostí zarosí oči. 
Spíš tak jenom prolezete.

Jinak si raději rozplánujte čas,
který vám ještě do maturity zbývá, 
a začněte s pravidelnou přípravou. 
Lepší je na čas oželet zábavu i sport
a strávit učením alespoň dvě hodi-
ny denně než týden před maturitou
zjistit, že to opravdu nezvládnete,
a propadnout stresu.

Pokud něčemu nerozumíte 
a předem víte, že by vám téma
dělalo u zkoušky problém, nechte 
si látku vysvětlit od učitele, kama-
ráda nebo si najděte studenta na
doučování. Nevynechávejte přípra-
vu, kterou pořádá škola, ta je totiž
nejúčinnější. Dozvíte se přesně to,

co od vás budou učitelé při matu-
ritě chtít.

Hurá na internet

Při učení a zpracování otázek vám 
pomůže internet. Najdete zde vypra-
cované otázky z češtiny, matemati-
ky, angličtiny, dějepisu, fyziky, bio-
logie, zeměpisu a dalších předmětů, 
také referáty a životopisy.

Když si s něčím nevíte rady
a látce nerozumíte, prospěje vám 
třeba individuální doučování, které
se dá přes počítač objednat. Další
možnosti nabízejí specializova-
né učebnice. „V nabídce učebnic
k maturitě nabízíme šestnáct titulů
z edice Odmaturuj. Pokrýváme vět-

šinu předmětů pro střední školy,“
uvádí Milan Hošek z nakladatelství
Didaktis.

S přípravou a naplánováním
učení vám pomůžou i speciální pří-
lohy MF DNES, které pro vás na
následující dva týdny připravujeme.
Přečtete si, jaké doučování můžete
navštěvovat, jak zvládnout mate-
matiku, angličtinu i češtinu. Jak si
naplánovat svatý týden. Jak dlouhou
dobu bez přestávky má cenu se učit.
Co vám pomůže zapamatovat si
dobře látku i jak se k maturitě nej-
vhodněji obléct.

 Dnes můžete začít s učením
pomocí taháků z matematiky a češ-
tiny na stranách E11 a E12. (mich)

Praha:
www.praha-skoly.cz

Středočeský kraj:
www.kr-stredocesky.cz, školství, 
střední a vyšší odborné školství, 
přijímací řízení

Karlovarský kraj:
www.kr-karlovarsky.cz,  Volná 
místa - přijímací řízení na střed-
ních školách v rubrice Aktuálně, 
dále v sekci Vzdělávání (horní 
lišta) a rovněž v rubrice 
Nejčastěji hledáte.

Pardubický kraj:
www.pardubickykraj.cz, pokra-
čujete na krajský úřad, infor-
mace z odborů, odbor školství, 
mládeže a sportu, informace pro 
veřejnost

Liberecký kraj:
http://www.kraj-lbc.cz/index.
php?page=2424

Královehradecký kraj:
www.kr-kralovehradecky.cz, 
školství, přijímací řízení na 
střední školy

Ústecký kraj:
www.kr-ustecky.cz, školství, 

přehled volných míst v 1. roční-
cích středních škol

Jihočeský kraj:
http://www.kraj- jihocesky.cz
/index.php?par[id_
v]=1238&par[lang]=CS

Plzeňský kraj:
www.kr-plzensky.cz, vzdělávání 
a sport, přijímací řízení na střed-
ní školy

Kraj Vysočina:
www.kr-vysocina.cz, školství, 
přijímací řízení na střední školy

Zlínský kraj:
www.zkola.cz  sekce Informační 
servis – Seznamy škol a škol-
ských zařízení ZK 

Moravskoslezský kraj:
www.kr-moravskoslezsky.cz/
skoly.html

Jihomoravský kraj:
www.kr-jihomoravsky.cz, mlá-
dež, školství, sport

Olomoucký kraj
www.kr-olomoucky.cz, školství, 
mládež, sport, přijímací řízení 
2008-volná místa na SŠ
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