Informace pro rodiče vycházejících žáků
V letošním školním roce stojí Vaše děti před důležitým rozhodnutím. Čeká je i Vás první vážný krok do
budoucna. Již v září dostali všichni deváťáci informace, které mohou ovlivnit jejich rozhodnutí. Tímto
způsobem bych Vás chtěla s některými z nich seznámit.

Kde se informovat o školách a o studijních a učebních oborech?
1. Nejdůležitějším místem je škola samotná. Každá škola vyhlašuje svůj „Den otevřených dveří“. Je to
ideální možnost, jak posbírat co nejvíce poznatků od vyučujících i vedení školy. Na organizaci těchto
dnů se podílí i studenti škol, takže i těch se ptejte. A na co? Na učební plány (co se učí?), na to, kde a
jak probíhá praxe, na možnosti zahraničních exkurzí, na uplatnění absolventů na trhu práce. Kdy se
dny konají, se dozvíte na internetových stránkách školy, v Atlase školství nebo na naší školní
nástěnce. Myslím, že tyto Dny Vám přinesou nejucelenější představu o chodu každé školy.
2. Dalším místem, kde můžete upřesňovat své představy o budoucnosti Vašeho dítěte, je úřad práce.
Tady mají své Informační poradenské středisko, které shromažďuje přehledy o školách a oborech
z celé republiky. Úřad také vydává „Atlas školství“, který obdržel každý vycházející žák na začátku
října. Žáci obou tříd absolvovali návštěvu úřadu práce s programem zaměřeným na rozhodování,
kam podat přihlášku. Pokud žák ještě není zcela rozhodnutý, mohou se rodiče objednat na test
profesní orientace na ÚP, paní Koubková, tel. 950138322.
3. Řada rodičů a žáků nemá o budoucí škole vůbec žádnou představu. Pomoci Vám může vyšetření
v pedagogicko – psychologické poradně zaměřené na profesní orientaci. Obdobné vyšetření můžeme
provádět i ve škole. Výsledkem testů není konkrétní škola a obor, kam se má žák přihlásit, ale
alespoň přibližné vhodné zaměření dalšího studia.
4. Pro žáky i rodiče část předchozích činností zajišťuje výchovný poradce. U něho se hromadí aktuální
informace ze středních škol a učilišť o nabízených oborech a dnech otevřených dveří. Tyto jsou
vyvěšovány na centrální nástěnce a v kopiích předávány i do tříd. Společně s Vámi se setkáme na
schůzce v aule školy 16. 11. 2017 nejprve v 15.30 hodin na přednášce „Využití talentu a silných
stránek aneb volba další vzdělávací dráhy“, dále budou přítomni zástupci jednotlivých škol, se
kterými můžete probrat vaše dotazy a problémy. Se svými dotazy se na mě můžete obrátit každé
pondělí od 13 do 15 hodin, prosím o předchozí domluvu termínu. Schůzku je možné si domluvit i
v jiném čase.
O dalších akcích budou žáci informováni ve škole.
Těším se na spolupráci s Vámi.
Markéta Klimešová, výchovný poradce

Postup podávání přihlášek na střední školy 2017/2018
- po 31. lednu 2018 se žáci a rodiče mohou seznámit s otevíranými obory a s požadavky
příslušné střední školy na přílohy k přihlášce a s termíny přijímacích zkoušek (termín
je součástí přihlášky) – vše musí každá střední škola vyvěsit na vývěsce školy a na
svých internetových stránkách
- na začátku února žáci dodají výchovnému poradci název školy a oboru, přihlášky
budou vytištěny ve škole, důležité je dodat třídním učitelům i všechny změny v údajích
o žákovi – bydliště, adresa zákonného zástupce, doručovací adresy, …
- na začátku března si rodiče převezmou ve škole „Zápisové lístky“, termín bude
upřesněn
- do konce února zkompletují rodiče přihlášky a přílohy dle požadavků střední školy a
nejpozději do 28. února 2018 donesou rodiče osobně nebo doporučeně odešlou poštou
přihlášky na adresu příslušné střední školy
- termíny přijímacích zkoušek stanoví MŠMT:
pro žáky 9. ročníků v 1. termínu 12. dubna 2018 a ve 2. termínu 16. dubna 2018,
pro žáky 5. tříd v 1. termínu 13. dubna 2018 a ve 2. termínu 17. dubna 2018
- bližší informace o přijímacím řízení na stránkách zadavatele testů
http://www.cermat.cz, kde jsou i ukázky testů, informace k přijímacímu řízení na školy
zřizované krajem lze nalézt na www.kr-kralovehradecky.cz , školský informační portál
http://www.sipkhk.cz/podpora-rizeni/

Školy s talentovými zkouškami
Přihlášky se tisknou ve škole a škola potvrdí prospěch žáka na zadní straně přihlášky. Rodiče
musí vyplněnou přihlášku odeslat na střední školu do 30. listopadu. Týká se všech studijních a učebních
oborů, jejichž kód začíná 82-…, to jsou obory konzervatoře, uměleckých škol, SPŠ kamenická Hořice a
další. V našem okrese jsou to obory na Střední škole propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí,
grafický design(čtyřletý), Střední škola řemeslná Jaroměř, obor umělecký kovář a zámečník, pasíř(tříletý) a
umělecký keramik(tříletý) a Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky v Červeném Kostelci, modelářství a
návrhářství oděvů(čtyřletý). Talentové přijímací zkoušky probíhají již v lednu a při nepřijetí je možné podat
další přihlášky v řádném termínu.
Přihlašování v letošním roce probíhá podle starých pravidel.
Případné dotazy ráda zodpovím.

M. Klimešová

