Profesní a kariérové poradenství
Iveta Votočková, kariérová poradkyně
Konzultační hodiny:
pondělí
7:15–7:45
úterý
7:15–7:45
středa
7:15–7:45
pátek
7:15–7:45
Jiné termíny po předchozí telefonické domluvě.
Kontakt:
e-mail: votockova@zsul.cz
telefon: 499 881 124
Profesní a kariérové probíhá průběžně během celé docházky na základní
školu.
Jako průřezové téma je začleněno do učiva předmětu výchova ke zdraví a
výchova k občanství, jako samostatný předmět je vyučováno v rámci předmětu
pracovní činnosti v 8. a 9. třídě.
Zahrnuje předávání informací žákům a rodičům o jednotlivých typech škol.
Informuje žáky o možnostech přípravných kurzů a akcích, které jednotlivé typy
škol nabízejí.
Zahrnuje veškeré další aktivity související s výběrem střední školy (besedy,
návštěvy škol, firem…).
Zajišťuje předání veškerých informací souvisejících s přijímacím řízením
(podání přihlášek, termíny JPZ, možnost odvolání, odevzdání zápisového
lístku…).
Zpracovává statistiky přijetí žáků na střední školy.
Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2021/22
Talentové zkoušky (kód 82):
od 2. 1. do 15. 1. 2020
Talentové zkoušky (konzervatoř):
od 15. 1. do 31. 1. 2020
JPZ – 1. řádný termín:
12.–28. 4. 4. 2021
JPZ – 2. řádný termín:
12.–28. 4. 4. 2021
JPZ – 1. náhradní termín:
květen 2021
JPZ – 2. náhradní termín:
květen 2021
Rodiče zajistí včasné odevzdání přihlášky VP:
*do 20. 11. 2020
*do 5. 2. 2021
Rodiče zajistí včasné odeslání přihlášky na SŠ:
*do 30. 11. 2020
*do 1. 3. 2021

(školy s kódem 82),
(ostatní školy).
(školy s kódem 82),
(ostatní školy).

Přihláška
Žák odevzdá výchovnému poradci podklady pro elektronické vyplnění přihlášky.
Škola předá žákovi vyplněnou přihlášku.
Rodiče mohou doplnit zájmy a úspěchy (viz web SŠ).
Žáci mají možnost podat 2 přihlášky na SŠ.
Některé obory vyžadují potvrzení od lékaře (viz web SŠ).
Žáci se SVP přiloží doporučení školského poradenského centra.
Zápisový lístek
Vydá žákovi škola.
Žák vyplní a odevzdá řediteli školy, na kterou nastoupí, nejpozději do 10 pracovních
dnů od rozhodnutí o přijetí (osobně, doporučeně).
Žák může uplatnit pouze 1 zápisový lístek (nelze vzít zpět, výjimkou je odvolání).
Přijetí, či nepřijetí na SŠ
Přijetí:
do 2 pracovních dnů po skončení zkoušky oznámí škola výsledky (webové
stránky, „dveře“ školy), nezasílá písemně.
Nepřijetí:

viz výše, ale nutno doručení do vlastních rukou, do 3 pracovních dnů možno
podat odvolání řediteli školy, případně odeslat zápisový lístek na 2. školu nebo
podat přihlášku do dalšího kolo přijímacího řízení.

Odkazy:
www.cermat.cz
www.infoabsolvent.cz
www.atlasskolstvi.cz
www.stredniskoly.cz/
https://sipkhk.cz/
www.emiero.cz

