
STŘEDNÍ ŠKOLA ODRY

Podání přihlášky KROK ZA KROKEM



• Jdi na www.ssodry.cz
• Hned na úvodní stránce najdeš tlačítko – Podat přihlášku. Klikni.

http://www.ssodry.cz/


• Vyber typ přihlášky.
• Pokud jdeš ze základky, vyber denní studium (růžová). Pokud už máš 

výuční list a chceš maturitu, vyber nástavbové (hnědá).
• Pokud máš přihlášku odjinud než z našich stránek, dej pozor, aby to 

byla verze platná pro letošní školní rok. Podívej se na druhou stranu, 
dole je poznámka č. 16 (…nehodnotí se 2. pololetí školního roku 2019/2020)



• Přihlášku si můžeš vyplnit, stáhnout, vytisknout.
• Vyplňovat můžeš v počítači, nebo ručně vypsat vytištěnou přihlášku.
• Přihlášku vyplněnou v počítači si ulož (!) a vytiskni.



• Vyplň osobní údaje (svoje, tohle je jen příklad )
• Rodné příjmení vyplň pouze v případě, že se liší od tvého stávajícího.



• Vyplň adresu školy, kód a název 
OBORU, NA KTERÝ SE HLÁSÍŠ.

• 2. škola může být jiný obor na naší škole, 
nebo jiná škola.

• Pokud se hlásíš na učební obor, přijímací 
zkoušky se tě netýkají a škrtáš ano 
(nehodící se škrtněte), pokud chceš na 
nástavbu, škrtni ne.

• Zdravotní způsobilost ti potvrdí tvůj 
praktický lékař. Jestli jsi zdravotně 
způsobilý pro vybraný obor, si ověř na 
https://ssodry.cz/dokumenty/, hledej 
kapitolu Zdravotní způsobilost. Na 
maturitní nástavbu zdravotní 
způsobilost potvrzovat nemusíš.

• Nezapomeň na místo, datum a PODPIS 
tvůj i tvých zákonných zástupců.

Nováková14. 2. 2021Novém Jičíně

Nováková

https://ssodry.cz/dokumenty/


• IZO školy najdeš na webu tvé 
školy, nebo ti ho řeknou na 
vašem sekretariátu.

• Napiš známky z 1. a 2. pololetí 
minulého školního roku a 
z letoška jen 1. pololetí.

• Můžeš doplnit své zájmy.
• Nechej známky potvrdit ve škole, 

nebo kopie vysvědčení na úřadě 
(Czech point).

• Doplň kolik příloh k přihlášce 
přikládáš (kopie vysvědčení, 
lékařské zprávy, apod.)



• Vše dej do obálky a POŠLI na naši adresu DO KONCE ÚNORA.

Střední škola, Odry, p. o.
Sokolovská 647/1
742 35 Odry



• Teď musíš počkat do konce dubna, 
kdy budou zveřejněny výsledky 1. kola přijímacího řízení.

Střední škola, Odry, p. o.
Sokolovská 647/1
742 35 Odry


