
Volba povolání 2019/20 

 
plánované akce pro ZŠ Vamberk:  

 

Úřad práce RK, burzy SŠ, předběžný dotazník, dny otevřených dveří, přihlášky, přijímací 

řízení, odvolání, zápisový lístek, předmět Pracovní činnosti – svět práce 

Jaké jsou termíny a co všechno je potřeba udělat, abyste 

na nic nezapomněli? 

1. Jednotná přijímací zkouška na SŠ se bude konat: 

 

1. termín: 

                 a) s talentovou zkouškou 21. - 15. 1. 2020 

                 b) bez maturity a bez talentové zkoušky 22. -30. 4. 2020 

                 c) s maturitou 12. - 28. 4. 2020 

    

2.  termín: 

 MŠMT zveřejní do 30. 9. 2019 

školní přijímací zkoušky – v jiných termínech 

 

Termíny dalších kol si stanovuje každá škola sama po ukončení kol předcházejících – termín 

zveřejňuje na stránkách školy. Podle kritérií přijímacího řízení, které nejpozději do 31. 1. 

2020 musí zveřejnit každá střední škola, doplníte případně přihlášku o další doklady.  

 

2. Počet podávaných přihlášek = 2 pro 1. kolo přijímacího řízení – tiskopisy žáci obdrží 

spolu s pololetním vysvědčením. 

Zákonný zástupce žáka pak předá vyplněnou přihlášku řediteli dané SŠ do 1. 3. 2020. Vzadu 

na přihlášce je kolonka pro potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti – ověřte si, zda je střední 

školou opravdu požadováno, ušetříte na případných poplatcích.  

 

 

3. Výsledky u přijatých uchazečů se vyhlašují formou vydání seznamu přijatých uchazečů - 

nejdříve na internetu (v termínu 22. - 30. 4. 2020 nebo do 2 pracovních dnů po zpřístupnění 

hodnocení žáků Centrem pro zjišťování výsledků vzdělání středním školám(. Rozhodnutí o 

přijetí se nevydává (lze ho vydat na základě žádosti). 

 

 

4. Přijatý uchazeč potvrzuje zájem o školu odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních 

dnů od zveřejnění seznamu žáků (den vyhlášení se do lhůty nepočítá). Zápisový lístek obdrží 

rodiče vycházejících žáků od naší školy. 

 

 

5. Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí 

písemně. 

 

6. Pokud žák vykonal přijímací řízení a nebyl přijat, má možnost: 

           a) podat odvolání  

           b) nebo se zúčastnit dalších kol přijímacího řízení. 

 

7. Vzít zpět zápisový lístek školský zákon neumožňuje (výjimka – po úspěšném odvolání na 

jiné škole). 



 

 

8. Každý žák má možnost podat přihlášku na školu s uměleckým zaměřením (obory jsou 

označeny kódem – 82 – 82-51-L/06 Umělěckořemeslná stavba hudebních nástrojů). Tyto 

přihlášky je nutné odevzdat řediteli dané SŠ nejpozději do 30. 11. 2019. Talentové zkoušky 

na školách s uměleckým zaměřením proběhnou od 2. do 15. 1. 2019 ( konzervatoře 15. - 31. 

1. 2019. (Pozor na možné změny termínu u jednotlivých škol! SPgŠ Litomyšl – v dubnu). 

 

 

Konzultace s výchovným poradcem: 

 

 
1. Kabinet výchovného poradce je umístěn v přízemí školy 

          – konzultace v PO 14,15 – 15,15 po domluvě – tel. 494 541 324. 

 

2. informace, propagační letáky a pozvánky na dny otevřených dveří budou vystaveny na 

nástěnce v 1. patře nebo u výchovné poradkyně 

 

3. Žáci mohou navštívit se svými rodiči dny otevřených dveří jednotlivých škol po 

předchozím oznámení ve škole 

 

4. Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2019 – PA 4. 10. 2019 9.00 – 18.00 hod,  

SO 5. 10. 2019 8.00 – 12.00 hodin ve Společenském centru  Panská 1492 v Rychnově nad 

Kněžnou – žáci obdrželi leták 

 

 

Návštěva informačního centra Úřadu práce v RK proběhne pro 9. B v UT 17. 9. 2019 a 

pro 9. A v UT 1. 10. 2019 v době odpoledního vyučování. Žáci absolvují zájmový test, který 

vygeneruje nabídku pro ně vhodných povolání. Žáci budou seznámeni paní Evou Buňatovou 

o důležitých aspektech volby budoucí školy. 

 

Nabídka www stránek s informacemi o středním vzdělání a o povoláních: 

 
www.atlasskolstvi.cz 

vyhledávání SŠ v celé ČR (aktualizace říjen/listopad) 

  

http://portal.mpsv.cz/sz/skoly 

vyhledávání informací o školách a oborech v celé ČR 

vyhledávání počtu absolventů škol, kteří jsou evidování na ÚP 

  

www.istp.cz 

testovací program pro žáky 

popisy povolání 

  

www.gwo.cz 

průvodce světem povolání 

poskytuje informace o více než 600 povoláních formou textu, fotografií a zvukových 

dialogů 

nabízí řadu způsobů jak si vybrat nejvhodnější povolání podle zájmů, dovednosti a řady 

dalších kritérií 

  

www.infoabsolvent.cz 

  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory 
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