
 Kariérové poradenství pro šk. rok 2022/ 2023 
 

 

 
září  

Na rodičovských schůzkách máme společné konzultace s rodiči, jinak jsme ve 

spojení na telefonu. 

Od září také začínám sondy ohledně preferovaných škol.  

 na  https://www.infoabsolvent.cz/  a https://www.atlasskolstvi.cz/ se 

učíme vyhledávat potřebné informace o středních školách 

 https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-

zkouska/prijimacky-bez-obav - zdenajdoužáci přípravu k přijímacím 

zkouškám 

 zde https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani 

testová zadání 

 zde https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-

zkouska/prijimacky-bez-obav/pruvodci-resenim-testu ilustrační testy 

Žáci 9. ročníku jsou rozděleni v M a AJ do dvou skupin podle zájmu o 

maturitní obory. Zájemci o maturitní obory jsou připravováni na přijímačky 

v přípravných kurzech z ČJ a M. 

 

říjen  

13. 10. 2022 - Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí ve Slavkově – 

jedeme společně s 9. ročníkem. 

listopad  

11. 11. 2022 - Návštěva ÚP ve Vyškově (9. roč.) – pan R. Novotný nás 

seznámí s nabídkami trhu práce a možnostmi umístění na SŠ 

Zájemci o umělecké školy odesílají do 30.11. přihlášky 

prosinec  

Na internetu si žáci sledují webové stránky příslušných SŠ a termíny  

Dnů otevřených dveří. 

 

leden  

Do konce ledna jsou na internetu zveřejněna kritéria pro přijetí na SŠ - 

SLEDOVAT! Dohlédnout a apelovat na co nejlepší prospěch na pololetním 

vysvědčení - uvádí se na přihlášky včetně obou vysvědčení za 8.roč. 

Talentové zkoušky na školy s uměleckým zaměřením. 

únor  

Žáci by už mají mít jasno, kam se hlásí. Do 1. kola přijímacího řízení 

vyplňujeme dvě přihlášky. Ředitel školy vyplní hlavičku a prospěch, doma si 

žáci doplní 2 školy. Na obou přihláškách musí být stejné pořadí. Poté žáci 

přinesou přihlášky zpět do školy, kde budou zkontrolovány a potvrzeny. U 

většiny oborů je třeba lékařské potvrzení. 

Rodiče žáka odešlou 1 či 2 přihlášky do 1. března,ve stejném termínu jsou 

podávány i přihlášky na 8letá gymnázia. 
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březen  

Žáci se připravují k přijímacím zkouškám. (nejlépe hned od ledna) 

 

duben  

1. kolo přijímacího řízení – jednotná přijímací zkouška se bude konat v 

termínech stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

Jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia se v 

řádném termínu uskuteční 13. a 14. dubna 2023. Jednotnou přijímací zkoušku do 

oborů víceletých gymnázií budou uchazeči konat 17. a 18. dubna 2023. Náhradní 

termín pro všechny obory vzdělání byla stanoven na dny 10. a 11. května 2023. 

Pokud je uchazeč přijat, škola zveřejní pod jeho kódem přijetí pouze na 

internetu. Nepřijatí uchazeči dostávají vyrozumění písemně. 

1. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a 

zájmy uchazeče. 

Do tří dnů lze podat odvolání. 

V rámci přijímacího řízení budou posuzovány: 

2. výsledky přijímací zkoušky, 

3. výsledky žáka ze základní školy (1.a 2. pololetí 8. (nižší gymnázia 4.) 

ročníku a  1. pololetí 9. ročníku (nižší gymnázia 5. ročníku), 

 

Přijatí uchazeči musí doručit ZÁPISOVÝ LÍSTEK do 5 dnů od zveřejnění 

seznamu s výsledky přijímacího řízení.. Zápisový lístek vydává škola 

(ředitel školy) oproti podpisu žáka. 

květen  

Žáci, kteří neuspěli v 1. kole přijímacího řízení, podávají libovolný počet 

přihlášek 

do 2. kola. 

 

červen  

Po domluvě s vedením škol je možné umístit se na volná místa až do září. 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Petra Hanáková 

 

Dne 21. 9. 2022 v Bohdalicích 

 

 


