Vážení rodiče žáků 9. tříd (případně 8. nebo 7. tříd, pokud budou mít žáci splněnou
povinnou školní docházku),
čas se nachýlil a Vaše děti budou ukončovat docházku na základní škole a zajímat
se o další kroky své budoucí profesní životní dráhy, nejspíše výběrem vhodného studijního
nebo učebního oboru na zvolené střední škole. Současnou situaci máte Vy i Vaše děti
bohužel velice ztíženou, dovoluji si Vás proto oslovit s některými možnostmi a informace,
které by pro Vás a Vaše děti mohly být užitečné při složitém a nesmírně důležitém
rozhodování.
Stručně v bodech:
 pokud budete mít zájem, tak s každým z Vás ráda telefonicky osobně promluvím a
proberu výsledky testů, které jsem s dětmi dělala v loňském školním roce - po
předchozí telefonické či emailové domluvě ohledně individuálního termínu, možno
využít platformu teams – tel. 778 761 229, nebo nadezda.koptova@seznam.cz,
 od pondělí 9. 11. 2020, si můžete v kanceláři školy vyzvednout tištěný Atlas školství
pro rok 2021/2022, se seznamem všech aktuálně nabízených oborů,
 projděte a nasměrujte své děti na následující webové stránky:
www.infoabsolvent.cz, www.emiero.cz, www.nsp.cz, www.narodnikvalifikace.cz,
www.atlasskolstvi.cz,
www.infokariera.cz,
www.budoucnostprofesi.cz,
www.euroguidance.cz, www.euroguidance.eu, velice hezké jsou novinové články
z edice Lidé Česka – rozhovory o profesích, více na www.idnes.cz/zpravy/lide-ceska.
 snažte se Vaše děti motivovat pro následující činnosti: soustředění se na dané téma,
shromažďování kvalitních informací pro rozhodování (informace o různých profesích,
o různých oborech), rozvoj sebepoznání a sebereflexe u dítěte ohledně jeho možností
ve smyslu nadání, vědomostí, kognitivního stylu, jednotlivých schopností, osobnostních
předpokladů, zájmů, zvědomování očekávání od studia daného oboru SŠ,
 dne 13.11.2020 bude online akce „Posviť si na budoucnost“ – blíže na
https://www.posvitsinabudoucnost.cz/festival/metodika/festivalova-karta-online/, blíže
www.infokariera.cz, jsou zde velice zdařilé aktivity zaměřené na rozšíření sebepoznání
i poznání nabídek škol, dále motivační složka pro lepší rozhodování a přemýšlení o
budoucí profesi,
 na stránkách školy budou k dispozici Úřadem práce sumarizované termíny původně
plánovaných dnů otevřených dveří středních škol v Plzeňském kraji – využijte je
prosím alespoň jako přehled škol a sledujte aktualizované informace na stránkách
jednotlivých škol, postupně zařazují online dny otevřených dveří do své nabídky,
 Zájemci o obor s talentovou zkouškou mě prosím co nejdříve kontaktujte, je potřeba
co nejdříve vyplnit a potvrdit přihlášky (uděláme ve škole) a vy – zákonní zástupci – ji
musíte podat na danou školu – nejpozději do 30. 11. 2020 (konzervatoře, sportovní
gymnázia, různé výtvarné obory jako např. grafický design, multimediální tvorba,
design interiéru, umělecký keramik, umělecký kovář, umělecký truhlář, kamnářství,
apod….) – blíže v atlasech školství,
 na obory s talentovou zkouškou můžete podávat 2 přihlášky, není tím dotčena
možnost podat později také 2 přihlášky na obory bez talentové zkoušky,
 přihlášky na ostatní obory se podávají do 01.03.2021 – do 1. kola se podávají 2
přihlášky – buď na různé obory na stejnou školu, nebo např. také na stejný obor na dvě
různé školy,
 o procesu vyplňování přihlášek Vás budeme včas informovat, čeká se na uzavření
výsledků a známek z 1. pololetí, teprve poté (tedy po 31.1.2021) je možné přihlášky
tisknout, včas se Vám ozveme,

 do dalších kol se již počet podávaných přihlášek neomezuje,
 pro případné potvrzení vybraného oboru lékařem půjde žák až s vyplněnou a ředitelem
podepsanou přihláškou!
 přihlášky zasílá na střední školu vždy zákonný zástupce!!! (do 30.11.2020 u oborů
s talentovou zkouškou, do 1.3.2021 do ostatních oborů)
 vždy se seznamte s konkrétními kritérii přijímacího řízení u jednotlivých oborů a
škol, tyto kritéria se mohou trochu lišit, ředitelné středních škol je mají povinnost
zveřejnit – u oborů s talentovou zkouškou do 31.10.2020, u oborů ostatních do
31.01.2021,
 Talentové zkoušky se konají v termínu od 2.1.2021 do 31.1.2021 (15. - 31.1. 2021
konzervatoře, 2. - 15. 1. Gymnázia se sportovní přípravou a skupina 82 Umění a užité
umění)
 u všech oborů s maturitou (učebních i studijních kromě oborů s talentovou
zkouškou typu konzervatoř a výtvarné obory) se koná jednotná přijímací zkouška
z českého jazyka a matematiky, v rámci přípravy na jednotné přijímací zkoušky
na střední školu pro školní rok 2020/21 je vhodné pořídít si studijní materiály obsahující
ukázky test - např. Testy 2020 z matematiky, Testy 2020 z českého jazyka pro žáky
9. tříd
ZŠ,
https://www.didaktis.cz/?middle=p%3A17592192159065&sys=dsh%3A17592186438
501, dále je vhodné čerpat např. z webových stránek: www.cermat.cz, www.scio.cz,
vhodné je pracovat s ilustrativními testy pravidelně, systematicky, sledovat stránky
školy, která včas nabídne zájemcům také možnost přípravy,
 termíny konání přijímacích zkoušek z ČJ a M - 1. termín: 12. dubna 2021, 2. termín:
13. dubna 2021, pro víceletá gymnázia: 14. a 15. dubna 2021, náhradní termíny jsou
12. a 13. května 2021 pro všechny obory,
 spolu s vytištěnou přihláškou žáci obdrží také zápisový lístek, který nesmíte ztratit a
odevzdáváte na konkrétní školu řediteli školy, který rozhodl o přijetí žáka ke vzdělávání
až po přijímacím řízení jako vyjádření zájmu a úmyslu na daný obor nastoupit,
 zápisový lístek musí být odevzdám nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
oznámení rozhodnutí – vyvěšeno na webových stránkách příslušné střední školy (není
zasílán dopis!!!, nutno sledovat stránky SŠ), zápisový lístek se také považuje za včas
odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
 zápisový lístek můžete odevzdat jen jednou, výjimku činí kladné vyřízení odvolání či
situace, kdy předtím jste dali zápisový lístek na obor s talentovou zkouškou,
 Rozhodnutí o nepřijetí žáka na SŠ bude zasláno poštou. Proti tomuto rozhodnutí je
možné v zákonné lhůtě podat odvolání,
 aktuální informace a náměty pro motivační práci vycházejících žáků budou
aktualizovány na stránkách školy, sledujte je prosím pečlivě!
Přeji Vám a Vašim dětem co nejsoustředěnější a tvořivou atmosféru při zpracování tohoto
tématu a věřte, že to není ztracený čas. Přestože nikdo z nás budoucnost předvídat neumí,
koncept otevřené budoucnosti pro každého z nás je nezbytný. A proto se můžeme rozloučit
slovy Ch. S. Chaplina „zajímám se o budoucnost, neboť v ní chci strávit zbytek života“.
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