DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU A JEJICH RODIČE
Internetové stránky:
www.atlasskolstvi.cz
www.infoabsolvent.cz
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly
Testy k volbě povolání a příprava na přijímací zkoušky:
www.ceskaskola.cz
www.zkousky-nanecisto.cz
www.scio.cz
www.cermat.cz
Informace ze světa práce:
http://www.istp.cz
http://www.gwo.cz
Pro zlepšení prospěchu:
www.zaskolou.cz
www.skolaonline.cz
Vzdělávání a práce v Evropě:
http://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/ploteus
http://www.eurodesk.cz
http://portal.mpsv.cz/eures
Důležité informace se můžeš dozvědět také na portálu www.msmt.cz
Pořád nevíte kam na střední školu?
Navštivte tuto webovou stránku: www.seznamskol.eu

Důležitým zdrojem informací o situaci na trhu práce a o možnostech vzdělávání poskytují bezplatně
pracoviště na úřadech práce.
Kontakt: Ing. Veronika Vinšová , tel: 950 102 370
Adresa: Úřad práce Beroun
Okružní 333/26
266 01 Beroun
e-mail: beroun.up@be.mpsv.cz

Ve školním roce 2015/2016 můžou žáci 9. ročníku podat 2 přihlášky (na dvě různé školy nebo dva
různé obory).
Přihlášky musí být nejpozději do 15. 3. 2016 doručené (osobně nebo doporučeně poštou) řediteli
příslušné SŠ.
V případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2015.
(Přihlášku vyplní žák se zákonným zástupcem, správnost údajů potvrdí Vaše základní škola. Pokud to střední
škola požaduje, necháte přihlášku potvrdit také lékařem.)

Jednotná kritéria přijímacího řízení, stanovená ředitelem školy, musí být vyhlášena prokazatelným
způsobem ( např. vyvěšením na přístupném místě ve škole a zveřejněním na webových stránkách).
Pokud střední škola přijímací zkoušky nepořádá, odešle vám ředitel rozhodnutí o přijetí nebo
nepřijetí v termínu stanoveném pro přijímací zkoušky.
Pokud střední škola přijímací zkoušky pořádá, přijde vám pozvánka k vykonání přijímací zkoušky.
Pro prvé kolo přijímacího řízení se stanoví jednotně termín přijímací zkoušky na středních školách (
pokud je vyhlášena) v pracovních dnech od 22. dubna 2016 ( týká se i nižšího stupně víceletých
gymnázií). Dny konání zkoušky stanoví ředitel školy.
Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po posledním dni konání přijímací
zkoušky.
Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným
zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
V případě přijetí je nutné do 10 pracovních dnů potvrdit váš zájem vzdělávat se na této škole tím, že
doručíte na zvolenou střední školu svůj zápisový lístek, který obdržíte na vaší základní škole.
Důležité upozornění:
nejpozději 10. den již musí být lístek doručen řediteli střední školy, a to i v případě, že posíláte lístek
poštou. Pokud v této lhůtě zápisový lístek nedoručíte, může střední škola vaše místo obsadit jiným
uchazečem.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; a to v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový
lístek na druhé škole, kde byl přijat na základě odvolání.
Pokud vám přijde rozhodnutí o nepřijetí, můžete do 3 pracovních dnů podat k rukám ředitele střední
školy odvolání.

„Nejdůležitější věcí v životě je volba povolání.“ (Blaise Pascal)
A proto hodně štěstí a správný krok při rozhodování!

Jana Ženíšková
Individuální schůzka – kdykoliv po domluvě
e-mail: jana.zeniskova@skolalochovice.cz
tel.: 311 53 77 61

