Přehled akcí a důležitých dat pro žáky vycházející ve školním roce 2018/2019
ZÁŘÍ
Rodiče vycházejících žáků mají možnost do konce září objednat svého syna/dceru do PPP v Českém
Krumlově na vyšetření profesní orientace. Týká se pouze zájemců o studium na oborech ukončených
maturitní zkouškou.
(tel.: 380 711 505)
ŘÍJEN
Žáci obdrží Atlasy školství s přehledem středních škol a středních odborných učilišť Jihočeského kraje
Žáci navštíví s třídním učitelem Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce v
Č. Krumlově
23. 10. 2018 Burza škol v Českém Krumlově
Žáci sledují webové stránky škol a využívají nabídky Dnů otevřených dveří na jednotlivých školách
LISTOPAD
V termínu od 7. 11. do 9. 11. 2018 možnost navštívit akci Vzdělávání a řemeslo v Č. Budějovicích
7. 11. 2018 proběhne v učebně č. 39 od 16:00 do 16:15 informační schůzka pro rodiče vycházejících
žáků
Do 30. 11. 2018 - termín podání přihlášek na umělecké školy a školy s talentovými zkouškami
LEDEN
Probíhá první kolo přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a na konzervatoře
ÚNOR
Do 15. 2. 2019 odevzdají žáci seznam vybraných škol výchovnému poradci
BŘEZEN
Do 1. 3. 2019 zákonní zástupci žáka odešlou přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez
talentové zkoušky na vybrané školy
DUBEN
Konají se první kola přijímacího řízení
Po přijetí žák odevzdá zápisový lístek na školu, na které bude studovat

KVĚTEN

Probíhají další kola přijímacího řízení

Důležité informace:
Každý uchazeč může podat jen 2 přihlášky na 2 různé střední školy/obory. Totéž platí pro žáky 5. a 7.
ročníků základních škol podávajících přihlášky na víceletá gymnázia
Rozhodnutí o přijetí na střední školu uchazeč neobdrží písemně – je třeba sledovat web střední školy,
nebo vývěsní tabuli. Rozhodnutí o nepřijetí naproti tomu rozesílá ředitel SŠ poštou.
Zápisový lístek se musí odevzdat do deseti pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení
Nepřijatí žáci mohou do 3 pracovních dnů podat odvolání, současně zjišťují informace o volných
místech na dalších SŠ a podávají přihlášky do dalších kol přijímacího řízení

