Informace k volbě střední školy a k přijímacímu řízení pro
rodiče žáků 9. ročníků
1. při výběru SŠ zvážit:


zájmy, schopnosti, prospěch, zdravotní stav ( alergie, pohyb. možnosti, …),
poptávka na trhu práce, finanční náročnost studia = školné na soukromých
školách, dojíždění a ubytování, atd.



až 30% žáků u maturitních oborů nedokončí školu, u některých oborů i přes
50% žáků

2. kde hledat informace:
 brožura „Čím budu“ (podle této brožury vyplňovat přihlášky tzn. názvy škol,
jejich adresy, obory, kódy oborů, …), lze najít v elektron. podobě: na webových
stránkách naší školy nebo www.plzensky-kraj.cz
 www.infoabsolvent.cz (přehled SŠ v celé ČR)
 www.studujvpk.cz
 Internet – školy mají své stránky
 Dny otevřených dveří na středních školách
 Individuální konzultace na středních školách
 Denní tisk, letáčky v MHD, nástěnka ve škole
 Úřad práce v Plzni– Informační a poradenské středisko
( Kaplířova 7, tel. 950 149 415, 1.patro)
 Speciální aktiv pro rodiče pro 9. ročník – schůzka se zástupci středních škol
 Pedagogicko-psychologická poradna v Plzni – pomáhá nerozhodnutým –
„profesní poradenství“ ( Částkova 78, tel. 377 468 111, včas se objednat!!! )

3. příprava na přijímací zkoušky:


přípravné kurzy na některých SŠ



internet, literatura – přijímací zkoušky z M, Čj

4. přijímací zkoušky ( PZ ):


Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení, a to v termínu, který
stanoví ministerstvo školství do 30. září.



Pokud ředitel školy rozhodl o konání školní přijímací zkoušky, zašle uchazečům
pozvánku k jejímu konání nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.

5. po přijetí či po zaslání rozhodnutí o nepřijetí


V případě přijetí - střední škola nezasílá rozhodnutí, nutno sledovat jejich web.
stránky či vývěsky



Očekávat rozhodnutí o nepřijetí do oboru vzdělání – do 3 pracovních dnů po
ukončení zkoušky (nebo dříve, pokud nebyla zkouška podmínkou)



Vyzvednout rozhodnutí co nejdříve na poště (nebo ve škole, …) – na poště je
uschováno jen 5 pracovních dní (nevyzvedne-li se, pak se považuje za doručené)

V případě přijetí:


Do 10 pracovních dnů (aktuálně platí 10 dnů) ode dne oznámení rozhodnutí o
přijetí (ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů) zaslat či osobně
předat řediteli SŠ zápisový lístek



Nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným
uchazečem

V případě nepřijetí:


Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ
odvolání proti nepřijetí (určitě využít – SŠ doplňují většinu volných míst již
v prvním kole na základě odvolání!)



Zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří
byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek)



Nevyjde-li odvolání (nebo nebylo podáno), podívat se na další možnosti podání
přihlášek ve 2. kole na internetových stránkách krajského úřadu (www.plzenskykraj.cz) nebo zvolené střední školy

6. doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny
Součástí přihlášky na SŠ je i doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny (jako
příloha), pokud má žák speciální vzdělávací potřeby. Musí zde být uvedeno doporučení
k přijímacím zkouškám (např. více času na vypracování).

