
Kam jsou zapsáni žáci devátého ročníku k dalšímu studiu? 
 
 
 Z 9. ročníku vychází 67 žáků. Ke dni zpracování přehledu (4. 6. 2021) zatím nejsou z důvodu posunu 

konání přijímací zkoušky do maturitních oborů až na 3. a 4. května 2021 uzavřeny výsledky žáků, kteří 

absolvovali přijímací zkoušky v náhradním termínu, ani druhá kola přijímacího řízení. Jedna žákyně zatím 

není na žádné střední škole zapsána. Někteří žáci ještě vyčkávají, zda nebudou přijati dodatečně na „vysněný 

obor“ díky odvolání. Nyní víme, že se 7 absolventů zapsalo na čtyřletá gymnázia, 4 žáci odchází na osmiletá 

gymnázia, 36 žáků je přijato na střední školy nebo střední odborné školy do studijních oborů s maturitou a 

23 žáků do učebních oborů.  

 

Přehled středních škol, kam jsou zapsáni žáci devátého ročníku k dalšímu studiu 

Název střední školy obor 
počet 

zapsaných žáků 

Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť 

Gymnázium (čtyřleté studium) 4 

Gymnázium (osmileté studium) 2 

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky Zlín 

Gymnázium, ŠVP Škola s dobrým 
výhledem (čtyřleté studium) 

2 

Gymnázium, ŠVP Otevřená škola 
(osmileté studium) 

2 

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Gymnázium 1 

Střední průmyslová škola Zlín 

Elektrotechnika 2 

Technické lyceum 1 

Stavebnictví 4 

Střední průmyslová škola polytechnická – 
Centrum odborné přípravy Zlín 

Mechanik elektrotechnik 3 

Informační technologie 1 

Tiskař na polygrafických strojích 1 

Knihař 1 

Elektrikář - silnoproud 1 

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Ekonomika a podnikání 1 

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná 
škola ekonomická Zlín 

Obchodní akademie 5 

Střední škola KOSTKA s.r.o. 

Předškolní a mimoškolní pedagogika 2 

Pedagogické lyceum 2 

Ekonomika a podnikání 2 

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola 
Ministerstva vnitra v Holešově 

Bezpečnostně právní činnost 2 

Střední odborná škola ochrany osob  
a majetku s. r. o. Zlín 

Bezpečnostně právní činnost 1 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická Zlín 

Praktická sestra 2 

Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická 
škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín 

Praktická sestra 1 

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín 
Gastronomie 1 

Kuchař - číšník 3 



Střední škola gastronomie a služeb Přerov Kadeřník 1 

Střední škola oděvní a služeb Vizovice 
Kosmetické služby 2 

Kadeřník 2 

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín 

Autotronik 1 

Zedník 1 

Instalatér 5 

Truhlář 2 

Elektrikář - silnoproud 2 

Kuchař – číšník 2 

Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice 
pod Hostýnem 

Truhlář 2 

Střední škola filmová, multimediální a 
počítačových technologií, s. r. o. 

Multimediální tvorba 1 

Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské 
Hradiště 

Užitá malba 1 

Střední škola umění a designu a Vyšší odborná 
škol Brno 

Průmyslový design 1 
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