
Informace výchovného poradce k přijímacímu řízení ve školním roce 2017/2018 

 
 

Dne  21. září 2017  v 15:00  schůzka zákonných zástupců a výchovné poradkyně                

 

Informace o přijímacím řízení ve školním  roce 2017 - 2018 jsou k dispozici na webových  stránkách MŠMT. 

MŠMT stanovilo konkrétní termíny konání jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do stanovených 

oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání ve školním roce 2017/2018. 

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a 

Matematika a její aplikace. SŠ informují o přijímacím řízení na webových stránkách.   

                                                       

 

říjen   
 

Nabídka speciálního pedagoga – testování žáků k volbě povolání 

 

Přehled středních škol můžete sledovat – www.stredniskoly.cz, www.atlasskolstvi.cz 

 

Do 30. 10. 2017  musí být zveřejněny na  webových stránkách SŠ  kritéria přijímacího řízení do středních 

škol, ve kterých se konají talentové zkoušky. 

 

Návštěva žáků IPS Úřadu práce v Boskovicích společně s třídním učitelem a výchovným poradcem. 

 

 

listopad třídní schůzka rodičů a žáků  16. 11. 2017 spojená s burzou SŠ v jídelně školy od 15:00                    

                          

SŠ organizují Dny otevřených dveří - tzv. DOD (sledujte webové stránky SŠ, žáci navštěvují                   

individuálně s rodiči) 

   

Burza SŠ v Boskovicích - 10. 11. 2017 – zámecký skleník (žáci navštíví organizovaně s TU, popř. s VP) 

Veletrh SŠ v Brně, 24. a 25. 11. 2017-  Výstaviště - pavilon G1  (dle zájmu žáka, individuálně) 

 

Před návštěvou burzy nebo DOD na SŠ vždy informují rodiče o nepřítomnosti svých dětí tř. učitele předem 

prostřednictvím žákovské knížky! 

 

Do 30. 11. 2017 je třeba podat řediteli střední školy s talentovou zkouškou přihlášku. 

Zákonný zástupce převezme od TU předvyplněné přihlášky na obory s talentovou zkouškou a zápisový lístek.  

ÚDAJE NA ZÁPISOVÉM LÍSTKU A NA PŘIHLÁŠCE NA SŠ SE MUSÍ SHODOVAT !!!! 

 

 

prosinec   
 

možnost individuálních konzultací s VP, s vyučujícími hlavních předmětů 

 

konzultace v OPPP Boskovice – podpora u přijímacího řízení lze nastavit u žáků se znevýhodněním 

 

 

leden   

 

Vyplňování přihlášek na SŠ „ nanečisto ” – žáci s VP v hodinách Vko a hodinách třídního učitele 

 

Konají se talentové zkoušky na obory s talentovou zkouškou (pokud žák neuspěje, podává další  přihlášky ) 

 

Do 31. 1. 2018 budou zveřejněna kritéria a termíny přijímacího řízení na SŠ bez talentové zkoušky. 

Zákonný zástupce žáka převezme zápisový lístek  na třídní schůzce 11. 1. 2018 od třídního učitele. Tento 

lístek je nutný k potvrzení zájmu uchazeče o vzdělání na příslušné SŠ. 

 

 

 

 

http://www.stredniskoly.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/


 

Únor 

        

Třídní učitel připravuje ve spolupráci s výchovným poradcem a ředitelem školy 2 formuláře přihlášek na SŠ 

pro první kolo přijímacího řízení. Předvyplněná přihláška bude potvrzovat prospěch žáka v 8. a 9. ročníku a bude 

podepsaná ředitelem školy. Žáci obdrží oba předvyplněné formuláře na hodině třídního učitele a rodičům tuto 

skutečnost oznámí třídní učitel zápisem do ŽK. 

 

Rodiče s dětmi dovyplňují údaje v přihlášce -  název, adresa SŠ, kód oboru a další osobní údaje. 

 

 

březen    

 

Do 1. 3. 2018 musí být odevzdány přihlášky na střední škole.  

Přihlášku odevzdává uchazeč (zákonný zástupce). 
 

ÚDAJE NA ZÁPISOVÉM LÍSTKU A NA PŘIHLÁŠCE NA  SŠ SE MUSÍ SHODOVAT ! 

 

duben  

 

Je umožněno promíjet přijímací zkoušku z češtiny osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo ČR.  

Při přijímacím řízení se u těchto osob ověřuje znalost češtiny pohovorem.    
 
Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro rok 2018: 

1. termín:  

12. dubna 2018 - čtyřleté obory vzdělání  

13. dubna 2018 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií 

  

2. termín: 

16. dubna 2018 - čtyřleté obory vzdělání  

17. dubna 2018 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií 

 

Rozhodující je pro uchazeče oznámení výsledku přijímacího řízení školou, v jehož rámci škola zveřejňuje 

seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče 

(místo zaslání rozhodnutí o přijetí) na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím 

dálkový přístup (na webových stránkách školy). Nepřijatým uchazečům se zasílá rozhodnutí o nepřijetí 

písemně. 

 

Do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu o přijetí musí rodiče odevzdat zvolené škole zápisový lístek a 

potvrdit tak, že dítě na školu ve školním roce 2018/2019 nastoupí.  Jedinou výjimkou vzítí již podaného 

zápisového lístku ze SŠ zpět je úspěšný výsledek odvolání na jiné SŠ. 

   

 Odvolání proti rozhodnutí je nutné podat do 3 pracovních dnů. 

 

květen                

 

 Náhradní termín (pro všechny obory vzdělávání):  1. termín 10. května 2018 

                                                                                        2. termín 11. května 2018 

          

Zákonní zástupci oznámí prostřednictvím svého dítěte SŠ informují o  výsledku přijímacího řízení výchovného 

poradce. 

 

červen   Něco pěkného končí a něco pěkného začíná………………… 

 

 

Výchovná poradkyně:     Mgr. Alena Svobodová,  516 802 321 

                                         alenasvobodova30@gmail.com 

               konzultační hodiny – PO 13:00 – 14:00, ST 13:00 – 14:30, PÁ – 8:00 – 8:45 

 

 

 


