
Volba povolání 

Informace pro rodiče na třídní schůzce - 20. 11. 2014 

 

1) Žáci odevzdali v září předběžné rozhodnutí. VP zpracovala a tyto údaje 

zůstanou v držení VP pro potřebu poskytnutí případné porady rodičům či 

žákům.  Toto předběžné rozhodnutí lze samozřejmě změnit. 

 

2) Žáci s třídními učiteli navštívili Veletrh vzdělávání, který se konal v říjnu. 

Žáci i jejich rodiče mají dostatek informačních letáků a VP doporučuje navštívit 

dny otevřených dveří na vybraných školách spolu se svým dítětem a o dojmech 

doma pohovořit. Školy mají většinou dva různé termíny dnů otevřených dveří 

(listopad, prosinec, leden). Úřad práce poslal brožuru s přehledem škol, kterou 

žáci dostali domů. 

 

3) Na žádost rodičů škola objednala vyšetření v PPP Kladno k volbě povolání. 

Rodiče museli své dítě do poradny doprovodit a výsledek si vyzvednout. Škola 

žádné informace nedostane. 

 

4) Žáci s třídním učitelem navštívili ÚP Kladno, kde se nachází oddělení pro 

volbu povolání. Žáci se zúčastnili besedy a mohli klást dotazy na to, co je 

zajímalo. 

 

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

podat na stejnou školu na různé obory. Podklady pro přihlášky žáci odevzdají 

TU nebo VP nejpozději do 29. 1. 2015 (30. 1. jsou pololetní prázdniny,  

2. - 8. 2. jsou jarní prázdniny), formulář dostanou žáci ve škole.  Podle 

podkladů škola pak přihlášky vyplní, neboť má k tomu určený program a 

připraví zápisový lístek. Toto vše bude předáno rodičům na třídní schůzce 

11. 2. 2015 v 17.00 hodin. 

Je potřeba promyslet, kdo z rodičů bude uveden na přihlášce a zápisovém lístku. 

Tento rodič bude pak vyřizovat všechny záležitosti za své dítě (podpisy, na jeho 

jméno přijdou dopisy a případné telefonáty a emaily od škol). 

 

6) Po obdržení vyplněných přihlášek rodič vše zkontroluje a rodič i žák 

přihlášky podepíší a kde to bude nutné, nechají potvrdit lékařem. Zda je nutné 

lékařské potvrzení si dopředu zjistěte. Rodič odnese nebo odešle přihlášky 

řediteli příslušné střední školy. Žáci, kteří se umístí v okresním nebo vyšším 

kole některé olympiády, požádají VP o potvrzení a též ho přiloží. Zvláště 

gymnázia to oceňují. Žáci, kteří mají diagnostikovány poruchy učení, obdrželi 

nebo ještě obdrží od PPP Kladno zprávu o vyšetření, přiloží kopii ke každé 

přihlášce. Přihlášky musí být doručeny nejpozději do 15. 3. 2015, obory 

s talentovými zkouškami do 30. 11. 2014. 

 



 

7) Školy se rodiči uvedenému na přihlášce ozvou a podají informace 

k přijímacímu řízení. Přijímací řízení bude probíhat v termínu od 22. 4. do 7. 5. 

2015. Letos se poprvé budou konat přijímací zkoušky, které jsou státní, a to 

formou testu z matematiky a českého jazyka. Budou probíhat 15. 4. 2015. Není 

jisté, zda se do projektu zapojí všechny školy. Zkoušku bude dítě dělat jen 

jednou, platí případně pro obě školy. Přijímací zkouška bude součástí 

přijímacího řízení a ředitel SŠ určí míru přihlédnutí k výsledku zkoušky při 

přijímání uchazeče. 

Po přijímacím řízení se školy opět ozvou a oznámí přijetí nebo nepřijetí. Rodič 

musí do 10 pracovních dnů odnést řediteli školy, kam bylo jeho dítě přijato a 

kam chce nastoupit, zápisový lístek. Zápisový lístek není možné přenést na jinou 

školu. Lístek se nesmí ztratit, je evidovaný a každý žák dostane jen jeden. 

 

8) Žáci musí VP nejpozději na počátku června 2015 nahlásit, kam odevzdali 

zápisový lístek. Tento údaj se zapisuje do dokumentace základní školy. 

 

9) Při jakémkoliv problému se nebojte obrátit na VP, TU či ředitelství školy. 

Škola bude reagovat na případné změny v přijímacím řízení a bude žáky i rodiče 

informovat. 

 

10) Nedostatečné známky na konci 9. třídy mohou být důvodem, že dítě nebude 

moct nastoupit na školu, kam bylo v přijímacím řízení přijato. Až na několik 

málo škol vyžadují střední školy úspěšné dokončení 9. ročníku. Prosíme, 

ohlídejte tedy prospěch svého dítěte. 
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