
Kde lze získat informace potřebné pro dobrou volbu 
střední školy. 

 

1. Na ZŠ Vám může poradit výchovná poradkyně (RNDr. Renata Závodná – 

konzultační hodiny v pondělí od 7.00 do 7.45 nebo jiný termín po 

předchozí domluvě), která bude mít aktuální informace  o nabídce 

středních škol a učilišť. 

2. Naše škola nabízí v rámci zkvalitnění přípravy na budoucí povolání test 

studijních předpokladů a profesního zaměření, který bude v průběhu 

listopadu zajišťovat školní psycholožka Mgr. Dušana Jurková. Zájemci se 

mohou hlásit do 16. 10. 2017 u školní psycholožky. 

3. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami potřebují pro přijímací řízení 

aktuální doporučení z poradenského zařízení. Objednejte se prosím co 

nejdříve a sdělte tuto skutečnost do 16. 10. 2017 třídnímu učiteli, který 

připraví školní podklady ke kontrolnímu vyšetření.  

4. Žáci budou mít (asi od listopadu) k dispozici Atlas školství – přehled 

středních škol. Tento přehled je k dispozici i na www.atlasskolstvi.cz.  

5. Gymnázia, střední školy a učiliště se představují na Veletrhu středních 

škol v pavilonu G1 na výstavišti. Termín konání je 24. a 25. 11. 2017. 

6. Informace můžete získat i v Informačním a poradenském středisku pro 

volbu povolání (IPS) při Úřadu práce Brno, Polní 37. IPS žáci navštíví v 

pondělí 16. 10. 2017.  

7. Jednotlivé střední školy pořádají dny otevřených dveří. Jejich návštěvu 

doporučujeme! 

8. Informace užitečné při výběru střední školy můžete získat i na adresách: 

www.msmt.cz  - stránky ministerstva školství 

www.istp.cz  - popisy povolání 

www.gwo.cz  - průvodce světem povolání  

www.portal.mpsv.cz  - informace ze světa práce. 

 

Dále uvádíme nejdůležitější informace o průběhu přijímacího řízení: 

 Uchazeči mohou podat v 1. kole přijímacího řízení dvě přihlášky. 

 Uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, ředitel 

základní školy musí ale na přihlášce potvrdit prospěch žáka. 

 Uchazeči podávají přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. 

března 2018, pro obory vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. 

listopadu 2017 (zájemci o obor s talentovou zkouškou se nahlásí u 

výchovné poradkyně do 15. 11. 2017). 

http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.istp.cz/
http://www.gwo.cz/
http://www.portal.mpsv.cz/

