Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2020 - 2021
Vážení rodiče a žáci 9. tříd,
přeji Vám pevné nervy při výběru té nejvhodnější střední školy.
Mám pro Vás Atlasy školství, a to pro každého žáka jeden Atlas školství pro Jihomoravský
kraj a pro skupinku tří žáků vždy jeden Atlas školství pro Zlínský kraj.
Tento speciální poradenský materiál obsahuje kompletní studijní nabídku určenou žákům 9.
ročníků a slouží jako významný pomocník při výběru dalšího studia na střední škole.
Atlas školství obsahuje také nabídku studijních oborů s talentovou zkouškou (umělecké
obory), na které je termín odevzdání přihlášky už 30. listopadu.
Atlasy spolu s vytištěnými Dny otevřených dveří budou umístěny ve vstupu budovy naší
školy s možností vyzvednutí od pondělí 9. 11. 2020. Prosím jednotlivé žáky, aby si atlasy
během příštího týdne vyzvedly. Děkuji.
Další zajímavostí, o které mnozí rodiče dosud nevědí je, že v letošním školním roce SE RUŠÍ
hodnocení vysvědčení ze 2. pololetí 8.třídy v přihláškách na SŠ (konkrétně "Na základě
ustanovení § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v
souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, nelze v rámci
kritérií přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 hodnotit hodnocení na vysvědčení za
druhé pololetí školního roku 2019/2020. viz věstník MŠMT č.5/2020
str.13 https://www.msmt.cz/…020 ).
A co je již zřejmé? Tradiční dny otevřených dveří na školách nebude možno z důvodů
aktuální epidemiologické situace uskutečnit prezenčním způsobem. Základní informace o
škole, vyučovaných studijních oborech a přijímacím řízení budou uchazečům o studium na
škole zprostředkovány alespoň prostřednictvím webových stránek dané školy. Některé střední
školy uskuteční dny otevřených dveří online, takže sledujte webové stránky středních škol,
které byste rádi navštvíli.Vytiskla jsem žákům i přehledně Dny otevřených dveří v okrese
Hodonín, Břeclav a Uherské Hradiště.
V současné době je aktuální zejména podání přihlášek ke vzdělávání na
výtvarné/umělecké obory, u nichž je termín stanoven do 30. listopadu 2020. Formuláře
přihlášek si mohou žáci vyzvednout na sekretariátu naší školy.
S výběrem školy Vám také poradí
● pedagogicko psychologická poradna - nutno se objednat předem
● informační středisko úřadu práce – nutno se rovněž objednat předem
Informace o střední škole získáte
● na internetových adresách - www.jmskoly.cz
- www.atlasskolstvi.cz
- na internetových adresách jednotlivých škol
● na dnech otevřených dveří jednotlivých škol (doporučuji navštívit online 2-3
školy)
● v atlasech škol (Atlas Jihomoravského kraje, Atlas Zlínského kraje)

Informace o přijímacím řízení získáte
● Na
webových
stránkách
ministerstva
školství
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore
● na webových stránkách naší školy ve složce školní poradenské zařízení
http://www.zsvelka.cz/doc/59/
● V případě jakýchkoliv dotazů se můžete na mě obrátit telefonicky na telefonním
čísle 518 382 345 (kabinet výchovné poradkyně) nebo 518 329 691 (sborovna
druhého stupně).
Přihlášky na SŠ a informace o termínech vyzvednutí zápisového lístku na naší škole
obdrží žáci spolu s pololetním vysvědčením.

Hodně štěstí u přijímacího řízení přeje

výchovná poradkyně
RNDr.Darina Sečkařová
ve Velké nad Veličkou 5. 11. 2020

