
Informace pro rodiče vycházejících žáků – přihlášky na SŠ 

Obory bez talentové zkoušky 

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, chodí na exkurze 

     do SŠ v nejbližším okolí. Žáci obdrželi informační leták o výstavách středních škol a zaměstnavatelů 

     v Královéhradeckém kraji. Rovněž jim byl předán Atlas školství. 

 

2) 29. září 2022 dopoledne – žáci navštívili IPS Úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou 

 

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

4) Využívejte dny otevřených dveří na středních školách, je důležité, aby si dítě prohlédlo školu, 

     na kterou se chce hlásit. 

 

5) 23. ledna 2023 – obdrží při pracovních činnostech Žádost o vydání přihlášky všichni žáci devátého  

      ročníku, kteří nepodávali přihlášku na obor s talentovou zkouškou, anebo na obor s talentovou zkouškou  

      nebyli přijati. 

 

6) Žáci mohou v prvním kole podávat 2 přihlášky na střední školy. 

 

7) Nejpozději 6. února 2023 – odevzdají žáci vyplněnou žádost výchovné poradkyni Mgr. Haně Novotné. 

 

8) V úterý 14. února 2023 od 16.00 hodin se koná schůzka pro rodiče žáků 9. ročníku – účast nutná. 

     Rodiče obdrží dvě vyplněné přihlášky a zápisový lístek, převzetí potvrdí podpisem. Při této schůzce 

     rodiče dostanou rovněž informace k podávání přihlášek, k přijímacímu řízení a k podávání 

     zápisových lístků.     

 

9) 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. 

 

10) Nejpozději 1. března 2023 – musí být přihláška na střední škole.  

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

 

 

11) Zápisový lístek odevzdá žák na školu, kam je přijat. 

 

 

12) Na maturitní obory se konají testy – 13. dubna a 14. dubna 2023 

     (náhradní termín 10. a 11. května 2023 – může konat pouze žák, který doložil lékařskou zprávou nemoc)  

 

 

 

   Veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete na adrese 

                   https://prijimacky.cermat.cz/ 

 

 

Všichni žáci 9. ročníku obdrželi Atlas školství, zde na str. 8 jsou uvedeny podrobné informace  

k přijímacímu řízení. 

 

 

Pokud byste potřebovali pomoci s výběrem střední školy, kontaktujte výchovnou poradkyni  

                                        emailem (zs.poradce@seznam.cz) nebo telefonicky (778 485 380) 

mailto:zs.poradce@seznam.cz

