INFORMACE PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ 2021/22
A: Informace – jak se rozhodnout
1.
Každý žák 9. ročníku (případně nižšího) obdržel nebo si může vypůjčit příručku Přehled středních škol
v Moravskoslezském kraji - (Atlas školství).
2.

Doporučuji všem žákům i rodičům shlédnout VELETRH STŘEDNÍCH
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ve dnech 15. - 24.11. 2021 a 17. - 25. 1. 2021
https://veletrh-skol.msk.cz/

ŠKOL

online

3.
PRŮVODCE DEVÍTKOU:
https://drive.google.com/file/d/1bvq8W_OOHt2LPvz24cisL10Z80tuPT0T/view
4.

Doporučuji navštívit Dny otevřených dveří středních škol, sledovat webové stránky středních škol.

5.
Rodiče žáků s vývojovými poruchami učení i dalším druhem postižení mohou požádat PPP (Pedagogickopsychologická poradna) či SPC (Speciálně pedagogické centrum) o KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ s ohledem na
konání přijímacího řízení. Žádost se realizuje prostřednictvím školy, nejlépe do KONCE listopadu. V případě zájmu
je nutné kontaktovat třídního učitele.
6.
DIAGNOSTIKU PROFESNÍ ORIENTACE zajišťuje mj. školní psycholožka v rámci poradenských služeb
ve škole. Informace o této službě jste obdrželi přes Bakaláře, termín objednání do 31.10.2021. Mimo tuto službu se
můžete objednat na konzultaci v oblasti kariérního poradenství, součástí však není testování. Kontakty a informace o
konzultačních hodinách - viz bod C.
7.
Vybrané internetové portály, (např.):
www.atlasskolstvi.cz – přehled oborů pro nadcházející školní rok
www.kampodevitce.cz
www.kr-moravskoslezsky.cz →školství → přehled učebních a studijních oborů
www.mpsv.cz - integrovaný portál - zaměstnanost – volná místa, školy a obory
www.infoabsolvent.cz - kam na školu (obory, školy, profese), rady, doporučení, aj.
www.msmt.cz - vzdělávání
www.cermat.cz - přijímací řízení, přijímací zkoušky, ukázkové testy, aj.

B: Přijímací řízení
1.
Kritéria přijímacího řízení budou SŠ zveřejněna do 31. 1. 2022
2.
POČET PŘIHLÁŠEK: do 1. kola přijímacího řízení je možné podat 2 přihlášky (2 obory vzdělávání), do dalších
přijímacích kol je jejich počet neomezený. ZŠ potvrzuje prospěch žáků na přihláškách, na některé obory je
vyžadováno potvrzení lékaře.
3.
Přihlášky PODÁVÁ zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné SŠ (ne prostřednictvím ZŠ).
4.
TERMÍNY ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK – obory s talentovou zkouškou do 30. listopadu, obory bez talentové
zkoušky – do 1. března,
5.
JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - ČJ a MA v měsíci dubnu.

Pozvánku k přijímací zkoušce je doručena nejpozději 14 dní před termínem zkoušky.
Přijatý uchazeč potvrzuje zájem o školu odevzdáním ZÁPISOVÉHO LÍSTKU nejpozději do 10
pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (zápisový lístek obdrží zákonný zástupce na ZŠ
v první polovině února).
8.
Podrobně o přijímacím řízení – viz odkaz:http://www.cermat.cz.
6.
7.

9.

kontakt:

Mgr. Věra Keppertová
výchovná poradkyně
vera.keppertova@zskop17.cz

konzultační hodiny: ČT: 14.00 – 15.00
ST: 10:00 - 10:45

C: Diagnostika profesní orientace
Diagnostiku studijní a profesní orientace realizuje školní psycholožka bezplatně v rámci poradenských služeb
ve škole. Jedná se o posouzení osobnostních a intelektových předpokladů žáka pro volbu vhodného studijního
zaměření a střední školy. Služba je určena zejména žákům a jejich rodičům, kteří váhají mezi náročnější a
méně náročnou školou nebo mezi školami výrazně odlišného obsahu studijního zaměření (např. technické a
humanitní obory).
Diagnostika zahrnuje tři kroky:
1.
vstupní dotazník (žák a zákonný zástupce) - vyjasnění představ žáka a rodičů
2.
diagnostická část – žák vyplňuje dva osobnostní dotazníky a zájmový dotazník, testování
intelektových předpokladů probíhá skupinově.
3.
vyhodnocení a výstupní rozhovor (žák a zákonný zástupce) – na základě všech dostupných údajů
(výsledky dotazníků a testů, prospěch, rozhovor s vyučujícími žáka) školní psycholožka doporučí
nejvhodnější typ střední školy. V případě potřeby je možné výstupní rozhovor udělat i formou videohovoru.
K diagnostice objednává žáka zákonný zástupce nejpozději do 31. 10. 2021. Přihlášení k testům bylo již
uzavřeno.
Aktuálně je možné objednat se k běžné konzultaci ohledně výběru vhodného studijního zaměření.

kontakt:
Mgr. Radka Miková
školní psycholožka
radka.mikova@zskop17.cz

konzultační hodiny: ÚT: 08:00 – 09:00
ČT: 14:00 – 15:00

