
Informace pro žáky 9. tříd -

přijímací řízení do středního

vzdělávání

Základní škola Žižkov, Kutná Hora 



Jak si vybrat střední školu ?

 návštěva  ÚP Kutná Hora – beseda se žáky, možnost testu zájmů na objednání   

(test zájmů je možné objednat také v Pedagogicko-psychologické poradně)

 hodiny Občanské výchovy, vyhledávání škol v katalogu – obdrží žáci ve škole

 individuální konzultace s J. Kořínkovou  v konzultačních hodinách nebo po domluvě

https://edu.ceskatelevize.cz/jak-si-vybrat-stredni-skolu-5f5bb7ca2464c1502c589115


Burza škol

 Kulturní Dům Lorec , 13. říjen 2021, pozvánky budou dětem předány 

(až 60 škol)



Dny otevřených dveří na středních 

školách a učilištích 

 možnost návštěvy školy, získat informace, prohlídka školy 



Den otevřených dveří a na co se ptát

 na volitelné předměty (obvykle od 3. ročníku si může student část předmětů vybrat podle svých 

zájmů a budoucího zaměření)

 na způsob výuky jazyků

 na mezinárodní akce (něco jiného je výměna, kde jsou všichni nuceni komunikovat, něco jiného 

výlet poznávací)

 na loňské přijímací zkoušky (pokud jde o výčet znalostí, zvažte, jestli je to pravá škola pro vaše 

dítě)

 pokud si nevíte rady s volbou střední školy, zkuste se řídit následujícími kroky:

http://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-17/Deset-kroku-pred-rozhodnutim



Informace o školách přes internet

 www.atlasskolstvi.cz

 www.infoabsolvent.cz

 IZO najdeš na: rejstriky.msmt.cz/rejskol

 přihlášky – dvě na umělecké školy do 30. 11. 2021 předat na SŠ – zájemci 

nahlásí J. Kořínkové nejpozději do konce října o jakou školu mají zájem

 přihlášky - dvě na ostatní školy do 28.2. 2021 předat na SŠ – zájemci nahlásí 

J. Kořínkové nejpozději do 10.2.2022 o jakou školu mají zájem

 každý může odevzdat nejvýše 4 přihlášky

 přihlášky budou žákům vytištěny ve škole

http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/


Google učebna  - volba povolání

 prostřednictvím této učebny budou žákům předávány další informace ohledně středních škol –

dny otevřených dveří….

 nabídkové letáky škol

 informace k vyplňování přihlášek a k následnému předání zápisových lístků 


