
Volba povolání - informace pro rodiče 12. 9. 2019 
 

1) Žáci odevzdali předběžné rozhodnutí o volbě školy. Informace poslouží 
k přehledu výchovného poradce o zájmu žáků a určitě přispěje k 
postupnému rozhodování žáků, kam si přihlášku podat. Samozřejmě lze 
rozhodnutí později změnit.  

 
2) Žáci s třídními učiteli navštíví Prezentaci technických oborů 20.9.2019 a 

Veletrh vzdělávání 9. 10. 2019. 
Žáci tak budou moct získat informace a letáky o jednotlivých školách, 
otvíraných oborech, podmínkách přijetí a dnech otevřených dveří. V říjnu 
získáme od ÚP Kladno Atlas školství. Každý žák dostane jeden výtisk, kde 
lze čerpat informace o školách.  Informace jsou též zveřejněny na 
internetu.  Je dobré začít sledovat webové stránky škol, o které máte 
zájem. Určitě je nutné navštívit vybrané školy ve dnech otevřených dveří a 
získat tak představu a srovnání o nabízených možnostech studia, 
podmínkách, výhodách. Školy mají většinou dva různé termíny dnů 
otevřených dveří. VP doporučuje návštěvu rodičů spolu se svým dítětem a 
o dojmech doma pohovořit. 

 
3) Žáci, kteří jsou klienti PPP Kladno, budou vyšetřeni k volbě povolání a 

zároveň získají dokument platný pro SŠ.  
Rodiče musí své dítě do poradny doprovodit a výsledek si vyzvednout. 
Škola žádné informace nedostane. Ostatní žáci mohou využít 
poradenských služeb ÚP Kladno či soukromého psychologa. 

 
4) Žáci s třídním učitelem v listopadu navštíví ÚP Kladno, kde se nachází 

oddělení pro volbu povolání. Žáci se zúčastní besedy a budou moct klást 
dotazy na to, co je zajímá.  

 
5) Letos opět bude možno podat 2 přihlášky v prvním kole.  Přihlášky je 

možno podat na stejnou školu na různé obory. Podklady pro přihlášky žáci 
odevzdají TU v lednu 2020.  Škola podle podkladů přihlášky vyplní a 
současně vydá rodiči zápisový lístek. Toto vše bude předáno rodičům na 
zvláštní třídní schůzce.  Je potřeba promyslet, kdo z rodičů bude uveden 
na přihlášce a zápisovém lístku. Přihlášky se podávají do 30.11. 2019 na 
obory s talentovou zkouškou, ostatní obory do 1.3. 2020.  Přihlášku 
podává rodič dítěte. 
Školy se 4-letými obory budou konat přijímací zkoušky z ČJ a M. VP 
organizuje nákup testů k přijímacím zkouškám. Lze na některých školách 
zaplatit přípravný kurz (např. Gymnázium Kladno). Tyto zkoušky nebudou 
jediným kritériem přijetí.  

 
6) Pokud budete cokoliv potřebovat, obraťte se na výchovnou poradkyni 

školy. Lze si telefonicky domluvit termín schůzky. Žáci i rodiče mohou 
konzultovat výběr školy či oboru.  

 


