Informace pro žáky a rodiče 9. ročníků
Schůzka s rodiči žáků 9. tříd se zatím nekoná, možno sjednat schůzku individuálně.
Do 30. listopadu je termín doručení přihlášky na střední školy s talentovou zkouškou (např.
sportovní gymnázia s kmenovým sportem, umělecké školy, toto se netýká oborů předškolní a
mimoškolní pedagogiky). Zájemci již obdrželi přihlášky. Pokud si ještě někdo rozmyslí, ať mě
prosím kontaktuje, co možná nejdříve. Je možné dát si dvě školy s talentovou zkouškou
v listopadu a v únoru ještě dvě další školy.
Každoročně chodíme se zájemci o Profi vyšetření ohledně volby povolání do PPP Kladno.
Letos bohužel poradna vyšetří jen žáky, kteří již v poradně byli. Další možností je tedy zkusit
poradny soukromé (STEP, Slunce,…) případně konzultaci s VP.
Veletrh SŠ na Sítné se letos neuskutečnil.
Úřad práce bude v listopadu doručovat Atlas školství, kde je přehled středních škol ve
Středočeském kraji a v Praze. Měl by ho obdržet každý žák a žákyně 9. ročníku. Upřesním
jakým způsobem je dětem předám. Další informace o školách najdete na webových
stránkách www.infoabsolvent.cz.
Spolu s pololetním vysvědčením děti obdrží dvě přihlášky na střední školu a Zápisový lístek (ti
co mají školu s uměleckým zaměřením jej obdrží již v listopadu s potvrzenými přihláškami).
Prosím o zkontrolování přihlášek, zda jsou všechny údaje aktuální (adresa, telefon, email),
v případě nových údajů či chyb vytiskneme přihlášky znovu. V únoru, hned po jarních
prázdninách, prosím, aby děti nosily přihlášky ke kontrole. Vyplňte školy na obě dvě přihlášky
stejně (nesmí se prohazovat pořadí škol, např. 1. škola - gymnázium a 2. škola - střední
průmyslová škola, toto bude stejné na obou přihláškách – jako přes kopírák). Pozor, dole na
přihlášce je datum narození a myslí se tím rodič. Potvrzení lékaře není na některé školy
nutné (např gymnázium, obchodní akademie apod.) Proto, prosím, počkejte s lékařem, až
vám přihlášku vrátíme potvrzenou a orazítkovanou, i v případě chyby na přihlášce pak
nemusíte platit u lékaře dvakrát. Potvrzené přihlášky si musíte doručit vy sami (my nesmíme)
na příslušnou střední školu – buď osobně nebo poštou raději doporučeně do 1. března 2021.
Jednotná přijímací zkouška by se měla konat pro čtyřleté maturitní obory 12. dubna 2021 a
13. dubna 2021. Pro šestiletá a osmiletá gymnázia 14. dubna 2021 a 15. dubna 2021. Pro
učební obory a umělecké školy se JPZ nekoná. Střední škola může mít ještě své vlastní
zkoušky navíc. V tom případě se termín uvádí na přihlášku. Jinak není nutné termín JPZ
zapisovat. Student, studentka jdou dělat přijímací zkoušky v pořadí škol psaných na přihlášce
(na první školu tedy 12.4. a na druhou školu 13.4.), pokud jsou tedy oba obory s maturitou.
Do výsledku se pak započítává lepší výsledky z M a ČJ a takto se posílají na obě dvě školy.
Pokud si děti vyberou dva různé obory v rámci jedné školy, vyplňují i tak dvě přihlášky.
V případě změn v dnešní složité době, Vás budu informovat.
V případě dotazů kontaktujte VP – Mgr. Věru Vyčítalovou.

