PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
na školní rok 2015/2016

ZÁKLADNÍ INFORMACE:








přihlášky na střední školu
předpokládaný průběh přijímacího řízení
výsledky přijímacího řízení
odvolání
zápisový lístek
postup při volbě povolání

PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLU
podávají se dvě přihlášky do prvního kola
 termín podání přihlášek 15. březen
 školy s talentovou zkouškou dříve (30. listopad)
 známky z osmé třídy a polovina deváté třídy
(u škol s talentovou zkouškou sedmá a osmá třída)
 přihlášky
poskytne základní škola po pololetním
vysvědčení (přihlášky budou i s vyplněnými známkami)
 žáci s rodiči vyplní název školy, obor, podpis, termín
 název školy – v atlasu škol LK (žáci mají), na internetu
 obor a kód – v atlasu škol, na internetu (někdy se
neshoduje, nutné volat školu)
 termín – žák si vybere z nabízených možností (na každou
přihlášku jiný)
 podpis – zákonný zástupce i uchazeč


CO S VYPLNĚNÝMI PŘIHLÁŠKAMI?
přihlášky vyplnit a zkontrolovat
 do konce února donést výchovnému poradci
 přihlášky budou zkontrolovány, orazítkovány a
podepsány ředitelem školy
 orazítkované a podepsané přihlášky budou
vráceny zpět žákům (mají přednostní právo, žáci
čekají asi dva dny, a to jen není-li přítomen
ředitel nebo zástupce školy)
 zákonní
zástupci (rodiče) zašlou přihlášky
(doporučeně) na střední školu (mohou donést)
 termín 15. březen (30. listopad)


CO BUDE DÁL?
střední školy Vám pošlou informace o přijímacím
řízení
 přesné instrukce, každá škola může mít trochu
jiné
 doporučuji volat kvůli informacím přímo na
střední školu (např. počet oborů na jednu
přihlášku se může lišt)
 přijímací zkoušky se budou konat zhruba
poslední týden v dubnu (letos to bude jinak v
Libereckém kraji a v ostatních krajích), v
Libereckém by měly být o něco později (důvod
pilotní program v ostatních krajích)


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
přijímací zkoušky v Libereckém kraji:
 a) z českého jazyka
 b) z matematiky
 c) všeobecné studijní předpoklady
 testování bude provádět firma scio


přijímací zkoušky mimo Liberecký kraj:
 a) český jazyk
 b) matematika
 testování bude provádět firma cermat


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
výsledky by měly být zveřejněny do tří dnů od
konání zkoušek
 na internetu (dostanete kód)
 na budově školy
 dopis o přijetí se nemusí posílat (o nepřijetí ano)
 od chvíle zveřejnění běží 10 dní, kdy mají žáci
možnost si rozmyslet, na kterou školu nastoupí,
na kterou školu podají zápisový lístek


ODVOLÁNÍ
v případě nepřijetí zvažte možnost podat odvolání
 vše mohou zamíchat zápisové lístky (pokud je
uchazeč 33., je velká pravděpodobnost, že bude
přijat na odvolání)
 do 3 dnů může být toto odvolání podáno
 podáváte ho ke kraji, ale adresujete ho řediteli
dané střední školy
 důvod můžete uvést velký zájem o obor, výsledky
v soutěžích, mimoškolní aktivity…


ZÁPISOVÝ LÍSTEK
zápisový lístek obdrží žáci u hospodářky školy
 na každého žáka připadá jeden lístek (je veden
pod číslem, stojí cca 7Kč, v případě ztráty by bylo
nutné žádat Liberecký kraj o nový)
 doporučuji
vyzvednout
před
přijímacími
zkouškami (k dispozici je už nyní)
 vyplní se název školy a obor, o který má uchazeč
zájem (druhá škola je pouze pro případ, že by byl
uchazeč přijat na odvolání)
 od
zveřejnění výsledků má uchazeč 10
pracovních dnů na rozmyšlenou, po předání
lístku již nemůže měnit (pouze pokud vyjde
odvolání)


POSTUP PŘI VOLBĚ POVOLÁNÍ
v 15 letech je velmi brzo na výběr povolání
 nutné zvolit si kritéria:
 a) dojíždění
 b) bydlení na internátu
 c) místní školy (GIO, ISŠ, Waldorfské lyceum v
Semilech)
 d) cíle, kterých je schopno dítě dosáhnout
(vysoká škola, maturita, vyučení)
 e) budoucí zaměstnání (současná poptávka po
pracovních místech)
 f) co by děti bavilo, k čemu mají předpoklady


DOPORUČENÍ
prosím o doplnění internetových adres (budu
zasílat informace od středních škol)
 v případě novinek Vás budu přes email, nebo
žáky kontaktovat
 doporučují zhlédnout internetové stránky:
 www.sico.cz
 www.cermat.cz
 www.edulk.cz
 www.occupationsguide.cz


ZÁVĚR








Děkuji za pozornost
V případě nejasností nebo jakéhokoliv dotazu se
na mě obraťte, pokusím se odpovědět

horakov@post.cz
Hezký den

