Vážení rodiče!
Vaše dítě letos končí povinnou školní docházku na ZŠ. Stojíte tedy před rozhodnutím, jakou střední
školu či učiliště pro něj zvolit, jaké budoucí povolání bude pro vaše dítě to nejlepší. Přečtěte si, prosím,
pečlivě následující informace:

ZÁŘÍ
Pohovořte si o představách dalšího studia s vaším dítětem, zvažte veškeré jeho předpoklady a
možnosti. Využijte stávajících informací na internetu. Každá SŠ má své stránky. V září i říjnu nebývají ještě
aktualizovány! Raďte se a vybírejte. Nejvíce informací najdete na internetových stránkách
www.infoabsolvent.cz, se kterými žáci pracují ve škole. Žákům budou k dispozici Atlasy škol JM kraje
s aktuálními přehledy SŠ, totéž je na www.atlasskolstvi.cz.
Ve škole žáci vyplňují dotazníky zájmů pro Úřad práce. Ve vyučovacím předmětu Volba povolání si
žáci testují své předpoklady pro povolání a učí se vyhledávat aktuální informace o SŠ a profesích na
doporučených internetových stránkách www.infoabsolvent.cz, www.atlasskolstvi.cz, www.scio.cz,
www.cermat.cz, www.stredniskoly.cz, www.jmskoly.cz, www.msmt.cz, aj.

ŘÍJEN
Intenzivněji se zajímejte o vybrané SŠ a SOU. Pokud se nemůžete rozhodnout, je vhodné navštívit
specializované pracoviště na tuto problematiku – Informačně poradenské středisko (IPS) na Úřadu práce ve
Vyškově. Je třeba se objednat (pan Novotný tel. 950174453 nebo e-mail: radomil.novotny@vy.mpsv.cz).
Žáci toto pracoviště navštíví společně 25. 10. 2022, v rámci vyučování. Pokud máte zájem, objednejte se do
pedagogicko-psychologické poradny k odbornému testování na volbu povolání.
Letos burzy škol pravděpodobně proběhnou bez zvláštního režimu. O termínech Veletrhů a Burz
škol se můžete informovat na webových stránkách www.stredniskoly.cz/burzy-skol.html.
V letošním školním roce 2022/2023 pokračuje nový způsob přijímání studentů na čtyřleté maturitní
obory. Na těchto oborech budou i letos probíhat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.
SŠ s uměleckým zaměřením a SŠ s talentovými zkouškami musí do konce října zveřejnit na internetu
kritéria přijetí.

LISTOPAD
V tomto měsíci začínají na většině škol dny otevřených dveří! Navštivte osobně všechny školy, o
které máte zájem (data najdete na letáčcích škol, v tisku, na internetu, na stránkách příslušných SŠ).
POZOR! Žáci, kteří uvažují o školách s uměleckým zaměřením, již vyplňují přihlášky!!! Výchovný
poradce (Mgr. Eliška Vildová) Vám je vytiskne, ale přihlášky musíte sami odeslat do 30. listopadu!!!

PROSINEC
Dále navštěvujte SŠ a SOU ve dnech otevřených dveří (data najdete na letáčcích škol, v tisku, na
internetu, na stránkách příslušných SŠ). Mnoho škol podává informace i individuálně (po telefonické
domluvě).
Sledujte prospěch svého dítěte, pololetí se blíží!
Sledujte stránky vybrané SŠ, zda už SŠ vypsala kritéria pro přijetí (povinnost má do konce ledna).

LEDEN
Ještě stále se můžete rozhodovat a navštěvovat střední školy. Povinností všech SŠ je do konce
ledna zveřejnit na internetu kritéria pro přijetí, která jsou závazná pro přijímací řízení.
Zároveň by měla probíhat již intenzívní příprava na přijímací zkoušky. Dohlédněte na co nejlepší
pololetní prospěch, který je na většině škol stále důležitou součástí přijímacího řízení!!! Na přihlášce se
uvádí prospěch z prvního a druhého pololetí 8. třídy a z prvního pololetí 9. třídy.
Žáci, kteří se přihlásili na umělecké školy nebo obory s talentovou zkouškou, dělají v lednu talentové
zkoušky. Na uměleckých školách, se konají talentové zkoušky v termínu od 2. 1. 2023 do 15. 1. 2023 a na
Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. 1. 2023 do 15. 2. 2023.
ÚNOR
Vaše rozhodování by mělo vrcholit. Začínají se vyplňovat přihlášky. Letos si žáci mohou podat 1 až 2
přihlášky v 1. kole přijímacího řízení. Výchovný poradce (Mgr. Eliška Vildová) přihlášky vytiskne a pan ředitel
školy (Mgr. Ivan Mazáč) je potvrdí. Vy některé údaje pouze doplníte (telefonní čísla, podpisy apod.) a
přihlášky odešlete na vybranou SŠ.
Každá škola uvádí svoje požadavky k přihláškám ve svých kritériích pro přijetí. Je-li třeba, musí lékař
potvrdit způsobilost k danému oboru (přímo na přihlášku ke studiu nebo jako přílohu k přihlášce). Dále se
v kritériích pro přijetí dozvíte např., které výsledky olympiád se počítají a jak je doložit.
Žáci by měli pokračovat v intenzivní přípravě na přijímací zkoušky.

BŘEZEN
Zákonný zástupce žáka odesílá 1 až 2 přihlášky s případnými přílohami na SŠ nebo SOU nejpozději
do 1. 3. 2023 (ZŠ přihlášky neodesílá)!!!
Do 15. 3. 2023 se musí zákonný zástupce dostavit do ZŠ pro zápisový lístek – vydává výchovný
poradce (Mgr. Eliška Vildová) oproti podpisu. Zápisový lístek je úřední dokument a má evidenční číslo. ZŠ u
něj vyplní hlavičku a vy doplníte zbývající údaje (podobně jako u přihlášky). Zápisový lístek se odevzdává na
zvolenou SŠ do 10 pracovních dnů od vyvěšení rozhodnutí o přijetí (je to vlastně potvrzení, že žák opravdu
na danou školu v září 2023 nastoupí).

DUBEN
Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky se konají:
Tyto termíny se neuvádí na přihlášce – jsou pro všechny stejné a závazné
1. termín 13. 4. 2023 pro čtyřleté obory ukončené maturitní zkouškou
2. termín 14. 4. 2023 pro čtyřleté obory ukončené maturitní zkouškou
Zůstává zachována možnost stanovit tzv. školní přijímací zkoušku (její zvolený termín je nutné
uvést na přihlášce). Pokud o jejím konání ředitel střední školy rozhodne, stanoví ji ve dvou termínech od
12. 4. do 28. 4. 2023 (maturitní obory) a od 22. 4. do 30. 4. 2023 (učební obory).
POZOR!!! Kladné rozhodnutí o přijetí již SŠ nezasílá, pouze se zveřejňuje seznam přijatých pod
kódem na internetu a v budově školy! Od zveřejnění seznamu přijatých žáků (pod přiděleným kódem),
Vám běží desetidenní lhůta na odevzdání zápisového lístku. Odevzdaný zápisový lístek již nelze vzít zpět
(pouze v případě dodatečného přijetí na odvolání).
Písemně se zasílá se pouze rozhodnutí o nepřijetí. Žáci, kteří nebyli přijati, podávají odvolání do
3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí (pokud leží dokument 5 dní na poště, považuje se
za doručený).

KVĚTEN
Jsou vyhlašována 2. kola přijímacího řízení škol a to ihned po ukončení 1. kola. Informujte se na
konkrétních SŠ nebo na internetu www.jmskoly.cz. Ve 2. kole si může žák podat již libovolný počet
přihlášek. Další kola přijímacího řízení mohou probíhat i v červnu, červenci, srpnu, popř. v září, pokud
nejsou školy ještě obsazené.

PS:…a nezapomeňte: mnoho lidí nedělá v životě to, čím se vyučili nebo co vystudovali. Dnešní společnost
nabízí velké možnosti, ale vyžaduje i další studia či rekvalifikace. S rozvahou posuďte schopnosti Vašeho
dítěte, podporujte jeho osobnost a plně mu důvěřujte. Může Vás v životě překvapit!!!

Mgr. Eliška Vildová

