
Informace pro rodiče vycházejících žáků – přihlášky na SŠ ve školním roce 2020 - 2021 

Obory s talentovou zkouškou 

1) V prvním pololetí se žáci 9. ročníku v rámci předmětu pracovní činnosti zabývají volbou povolání, 

     provádějí různé testy profesní orientace, získávají informace o školách a oborech. Žáci obdrželi  

     informace o online prezentacích středních škol a zaměstnavatelů. Rovněž jim byl předán Atlas školství  

     a Oborovník. 

 

2) 25. září 2020 dopoledne – pro žáky návštěva IPS Úřad práce v Rychnově nad Kněžnou  

 

3) Počátkem října přinesli žáci domů ke zkontrolování údaje, které se uvádějí na přihlášky. 

4) Žáci mohou v prvním kole podávat 2 přihlášky na střední školy na obory s talentovou zkouškou. 

 

5) 14. října 2020 obdrželi žáci v Google učebně informace o způsobu podávání přihlášek na obory 

     s talentovou zkouškou. Žádost o vydání přihlášky vyplněnou a podepsanou zákonným zástupcem 

     odevzdají žáci v Google učebně nejpozději 18. 11. 2020 dopoledne. 

     Rodičům budou vyplněná přihláška a zápisový lístek předány v předem dohodnutém termínu. 

 

6) Na přihláškách doplníte pouze datum, podpis žáka a zákonného zástupce. Pokud škola vyžaduje 

     lékařské potvrzení, necháte potvrdit přihlášky obvodním dětským lékařem, k němuž vaše dítě dochází. 

     Pokud žák uspěl v okresním nebo krajském kole nějaké soutěže, přiložte k přihlášce kopii diplomu 

 

7) Nejpozději 30. listopadu 2020 – musí být přihláška na obor s talentovou zkouškou na střední škole.  

     Přihlášky sami doručíte osobně nebo zašlete poštou (doporučeně) řediteli příslušné střední školy. 

 

8) Přijímací řízení na obory z talentovou zkouškou probíhá v průběhu měsíce ledna 2021. Žák dostane 

     pozvánku poštou nejpozději 14 dní před termínem konání talentové zkoušky. 

 

9) Pokud je žák přijat, objeví se na stránkách příslušné střední školy v seznamu přijatých, je veden  

     pod přiděleným číslem. Ředitel střední školy neposílá žádný dopis.  

     Není – li žák přijat, dostanete tuto informaci dopisem od ředitele střední školy. 

 

10) Zápisový lístek odevzdá žák na školu, kam je přijat do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků. 

 
11) Proti nepřijetí je možné podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení dopisu ze střední školy 
 


