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Volba povolání – informace pro rodiče vystupujících žáků 

2020 / 2021 
 

1. Žáci odevzdali v září předběžné rozhodnutí ohledně volby povolání. Tyto údaje 

zůstanou v držení výchovné poradkyně pro potřebu poskytnutí případné porady 

rodičům či žákům.  Toto předběžné rozhodnutí lze samozřejmě změnit. 

2. Veletrh vzdělávání, který se obvykle koná v říjnu, byl zrušen. Žáci nepůjdou ani na 

úřad práce, kde tradičně zajišťuji besedu k volbě povolání.  

Doporučuji žákům i rodičům sledovat webové stránky vybraných středních škol, kde 

je možné zjistit konání či nekonání dnů otevřených dveří a případně školu navštívit. 

Školy nabízejí více termínů (bývají v listopadu, prosinci, lednu a někdy i v únoru). 

Úřad práce Kladno nechal vytisknout Atlas školství, který obsahuje informace o 

školách. Zatím však nemohu poskytnout informaci, kdy a jak budeme atlas 

distribuovat. 

3. Informace o školách jsou na internetu. Doporučuji www.infoabsolvent.cz 

4. Vyšetření v PPP Kladno k volbě povolání je možné objednat pouze pro žáky s IVP. 

Poradna nezvládá nápor práce a administrativy a také nemůže provádět hromadná 

vyšetření, proto uspokojí méně klientů.  

5. Letos je opět možno podat nejvýše 2 přihlášky pro obor vzdělání s talentovou 

zkouškou a nejvýše 2 přihlášky pro ostatní obory vzdělání. 

6. V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie covid - 19 v druhém 

pololetí školního roku 2019/, je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího 

řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. 

Součástí přihlášky zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo 

plní povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být 

hodnoceno. 

7. Termíny pro podání přihlášek:  

a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020 

b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2021 

 

8. Škola žákům přihlášky vyplní (na základě údajů, které žáci odevzdají) a spolu se 

zápisovým lístkem třídní učitelé vše předají zákonným zástupcům na speciální třídní 

schůzce. Termíny budou včas oznámeny. Zpravidla se koná v únoru. 

9. Termíny jednotné přijímací zkoušky: 

a) čtyřleté obory vzdělávání: 1. termín 12. dubna 2021, 2. termín 13. dubna 2021 

b) obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1. termín 14. dubna 2021, 2. termín 15.   

dubna 2021. Zkoušky jsou plánovány dvě a počítá se lepší výsledek. 

 

10. Pro nematuritní obory je vyhlášeno přijímací řízení v termínu od 22. dubna do 30. 

dubna 2021. Obvykle se jedná o pohovor. 

11. Jestliže máte nějaké informace, jsem Vám prostřednictvím emailu k dispozici – 

dupakova@2zskladno.cz 

 

 

 

                                                          Mgr. Miroslava Dupáková 

                                                          výchovná poradkyně školy 
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