INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci se nemůžeme setkat osobně, abych Vám předala informace o tom, co
Vás letos čeká, a proto Vás budu průběžně informovat o důležitých věcech na webu naší ZŠ. Sledujte
tedy web průběžně. Bude-li něco nového, dám Vám vědět i prostřednictvím žákovských knížek.
Pokud byste měli nějaké dotazy či by Vám něco nebylo jasné, zavolejte mi, prosím, na služební
telefon 728 075 136 (ne na pevnou linku do kabinetu). Je větší pravděpodobnost, že se dovoláte.
Lze též využít e-mail slamova@zsgrunwaldova.cz
Nyní tedy to nejdůležitější:

1. Výběr školy - žáci budou mít dostatek informací.
Děti průběžně seznamujeme s nabídkou středních škol v našem regionu. Bude-li příznivá situace,
budou do školy přicházet zástupci místních středních škol, aby jim přiblížili studium. V hodinách
předmětu svět práce jim také budeme pouštět krátké videoukázky o studiu různých oborů.
Do školy dostáváme letáky a nabídky středních škol, předávám je do tříd.
Všichni žáci dostanou během října svůj vlastní Atlas škol, kde jsou uvedeny všechny školy v Jč kraji.
Pokud byste měli zájem o školu mimo náš kraj, hledejte na www.atlasskolstvi.cz, kde jsou uvedeny
všechny školy v republice.
Exkurze do vybraných škol, popř. workshopy, kterých jsme se každoročně zúčastňovali, letos zřejmě
nebudou.
Výstava Vzdělání a řemeslo na Výstavišti se letos nekoná.
Podle zájmu ze strany rodičů mohu zorganizovat:
a) COMDI testy - testy profesionální orientace. Jsou placené (cca 120 Kč /žák), musí se zakoupit
licence. Můžeme udělat plošně nebo jen pro zájemce – záleží na dětech a rodičích.
b) SCIO testy, které měli osmáci dělat na jaře. Tyto testy hodnotí studijní předpoklady dětí, jsou
také placené.
V případě zájmu mi, prosím, dejte vědět.
Oboje se dělají online a je možno je dělat i z domova, ačkoli tam není zaručena práce bez pomůcek.
Pomoc při vybírání SŠ:
Úřad práce – Informační a poradenské středisko - individuální pohovory s rodiči a dětmi. Bohatá
nabídka materiálů, počítačových programů apod. Nutno se objednat.
Pedagogicko-psychologická poradna (Nerudova ul., ČB) – lze objednat na testování profesionální
orientace, formulář na objednání na stránkách PPP.

Pokud byste zvolili střední školu v zahraničí (např. Gmünd, Bad Leonfelden, …), neomezuje to
podávání přihlášek u nás.
2. SŠ s talentovou zkouškou - viz přiložený seznam
Ředitelé SŠ musí do 31. 10. 2020 vyhlásit 1. kolo a zveřejnit podmínky přijetí a průběh přij. řízení.
Přihlášky (modré nebo tištěné na bílý papír) - se podávají do 30. 11. 20, stejně tak i zápisové lístky –
viz dále. Přihlášky vytisknu dětem na jejich, popř. Vaši žádost.
Písemné jednotné testy pro gymnázia se sportovní přípravou dělají žáci s ostatními v dubnu (dělají
se i v případě nesložených talentovek). Mohou pak podat další 2 přihlášky na ostatní SŠ.
Talentové zkoušky do uměl. škol a do gymn. se sportovní přípravou se konají v první polovina ledna
2021.
Termín talentových zkoušek konzervatoře - druhá polovina ledna 2021
3. SŠ bez talentové zkoušky
Do 31. 1. 2021 musí ředitelé SŠ a vyhlásit 1. kolo přijímacího řízení a zveřejnit podmínky přijetí.
Žáci dostanou dvě přihlášky po pololetním vysvědčení, termín bude oznámen prostřednictvím ŽK
s předstihem. Na přihláškách bude uvedeno jméno, osobní údaje a známky z posledních 3
vysvědčení. Velmi podrobně budou seznámeni s vyplněním. Kdo bude chybět, dostane přihlášku
později s náležitým vysvětlením.
POKUD ŽÁCI NECHODILI V 8. ROČ. NA NAŠI ZŠ, POŘÍDÍ RODIČE OVĚŘENOU KOPII VYSVĚDČENÍ
Z PŮVODNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY. VLONI BYLY VELKÉ PROBLÉMY S DOKLÁDÁNÍM VYSVĚDČENÍ
Z PŮVODNÍ ŠKOLY!!!
Doma si vyplníte adresy škol a vybrané obory (tj. přední strana), popř. lékařské potvrzení (vše najdete
v Atlase škol), a poté vrátíte zpět do ZŠ ke kontrole a potvrzení p. ředitelem.
Sledujte webové stránky středních škol, abyste věděli, za co přidávají body k přijímacímu řízení
(mimoškolní aktivity – soutěže, olympiády, sporty - kopie diplomů, ocenění přiložit k přihláškám).
Přihlášky se Vám pak vrátí domů a sami je dáte osobně nebo pošlete doporučeně na SŠ do 1. 3.21
(pondělí).
Přijímací zkoušky se budou dělat kolem poloviny dubna. Termíny budou upřesněny, zatím je
neznáme. Náhradní termín bude v květnu.
Všechny maturitní obory mají jednotnou písemnou př. zk. z M a ČJ.
Nematuritní obory jsou bez zkoušky, termíny v druhé polovině dubna.
4. Zápisový lístek
Každý rodič obdrží 1 zápisový lístek během února (na školy s talentovou zkouškou v listopadu),
vyplníme společně osobní údaje a rodiče ho VELMI DOBŘE USCHOVAJÍ.

Po přijímacích zkouškách:
a) žák bude přijat ke studiu: rodiče zanesou ZL, do kterého vyplní vybranou školu, přímo do
střední školy (do 10 pracovních dní), čímž stvrdí, že dítě nastoupí ke studiu.
V případě změny názoru už SŠ ZL nevrací, pouze v případě kladně vyřízeného odvolání, proto si vše
řádně rozmyslete.
Pokud by zbyl ZL z umělecké školy, nechá se do normálních škol.
b) žák nebude přijat ke studiu: možno podat odvolání či dát další přihlášky – volná místa se
průběžně zveřejňují na webu škol nebo Krajského úřadu. Formulář na odvolání se dá
stáhnout nebo je u mne.

5. Odvolání
se podává do tří dnů od zveřejnění výsledků. Proces odvolání je velmi zdlouhavý, protože (alespoň
doposud) vše šlo přes krajský úřad.

Další informace, podrobnosti, termíny budou uvedeny v /na
-

žákovské knížce
nástěnkách ve škole
webových stránkách naší ZŠ a středních škol
během konzultačních hodin VP – čtvrtek 13:15 – 14:15
na tel. 728 075 136 a emailu slamova@zsgrunwaldova.cz

Přeji Vám i Vašim dětem klidný školní rok.

Mgr. Vladimíra Slámová, výchovná poradkyně

