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Zpracovala pracovní skupina č. 6 - Kariérové poradenství
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ANEB CO NÁS KDY CEKÁ,
NEŽ SE STANU UCNEM/STUDENTEM
ZÁŘÍ

ÚNOR

Vytvoř si seznam škol, které tě zaujaly, a zjisti si o nich co
nejvíce informací.
Pokud stále nevíš, co bys chtěl/a dělat, domluv si
schůzku s výchovným či kariérovým poradcem ve
škole, můžeš na ni pozvat i zákonné zástupce.
Jsi klientem Pedagogicko-psychologické poradny?
Objednej se na vyšetření, kde ti mohou dát doporučení o
prodloužení času při přijímací zkoušce.
Vypracuj si domácí plán přípravy na přijímací zkoušky
a zjisti, zda ve škole probíhají přípravy studentů.

Po vydání pololetního vysvědčení, dochází k tisku dvou
přihlášek na SŠ.
Dej si dohromady všechny dokumenty: přihlášky, lékařské
posudky, doporučení ze školských poradenských zařízení,
hodnocení ze soutěží, ZUŠ, kroužků apod.
Pošli přihlášky na SŠ, doporučeně s dodejkou nebo je doruč
osobně na SŠ.

SPLNĚNO

ŘÍJEN
Pokud máš vybranou střední školu, na které se koná
talentová zkouška, zjisti:
zda vyžadují lékařskou prohlídku, objednej se
na ni!),
zda vyžadují doložit nějaké práce (výtvarné
práce, fotodokumentace, počítačové práce,
potvrzení sportovního klubu apod.).
Zajdi si na „Dny otevřených dveří“ středních škol, které
začínají na podzim.
Od výchovného poradce v naší škole dostaneš „Atlas
školství“ – seznam SŠ v Moravskoslezském kraji
SPLNĚNO

LISTOPAD
V některých ZŠ probíhají schůzky pro zákonné zástupce
vycházejících žáků s výchovným či kariérovým
poradcem.
Probíhají prezentační výstavy škol, a to v DKMO.
30.11. je termín podání přihlášek do oborů vzdělání s
talentovou zkouškou.
SPLNĚNO

PROSINEC
Projdi si seznam škol, které jsi vybral/a v září, svoji
volbu zredukuj na 2 střední školy nebo na 2 učební
obory (lze kombinovat, pozor vždy jen maximálně 2
přihlášky).
SPLNĚNO

LEDEN
Pokud máš vybraný obor vyžadující lékařskou
prohlídku, objednej se na ni!
Vybral/a jsi maturitní obor s přijímací zkouškou?
Zajímej se o přípravné kurzy na dané SŠ.
Do 15.01. probíhají talentové zkoušky do oborů
vzdělání s talentovou zkouškou.
Do 15.02. v případě sportovních gymnázií.
SPLNĚNO
Financováno z projektu MAP II – ORP ORLOVÁ

SPLNĚNO

BŘEZEN
Do 01.03. je termín podání přihlášek na SŠ – v tento den musí
být přihlášky doručeny, doporučujeme poslat dříve.
Do 15.03. proběhne ve tvojí ZŠ vydávání „Zápisových
lístků“ (vyzvedne si zákonný zástupce u výchovného
poradce v ZŠ, odevzdává se viz. duben, květen).
SPLNĚNO

DUBEN
Konání přijímacích zkoušek – 1. termín ve škole, kterou jsi
uvedl/a v přihlášce na 1. místě a 2. termín ve škole, kterou jsi
uvedl/a na 2. místě.
Na konci dubna budou znát výsledky přijímacího řízení ti
žáci, kteří se hlásí do učebních oborů.
Pokud jsi mezi nepřijatými uchazeči, musíš do 3 pracovních
dnů od doručení výsledků, podat odvolání.
Zápisový lístek musíš odevzdat ve SŠ do 10 pracovních
dnů, ode dne oznámení rozhodnutí, a to v té SŠ kde tě přijali
a ty ji budeš od září navštěvovat.
SPLNĚNO

KVĚTEN
Budou známy výsledky přijímacího řízení do maturitních
oborů.
Pokud jsi mezi nepřijatými uchazeči, musíš do 3 pracovních
dnů od doručení výsledků, podat odvolání.
Pro žáky, kteří neuspěli s odvoláním: SŠ vyhlašují 2. kolo
přijímacího řízení. Seznam škol a oborů je uveden na
stránkách: https://www.msk.cz/ - přehled volných míst
na SŠ.
Zápisový lístek musíš odevzdat ve SŠ do 10 pracovních
dnů, ode dne oznámení rozhodnutí, a to v té SŠ kde tě přijali
a ty ji budeš od září navštěvovat.
SPLNĚNO

ČERVEN
Některé SŠ pořádají informační schůzky pro rodiče.
SPLNĚNO

Přejeme všem hodně štěstí u přijímacích zkoušek
a hlavně nezapomeňte, že vaše volba ovlivní váš
život v budoucnu.
Výchovný poradce:
Kontaktní údaje
Telefon:
E-mail:

