Informace pro rodiče žáků 9. ročníku
Vážení rodiče,
při volbě SŠ máte možnost obrátit se na :
- třídního učitele
- výchovného poradce
- pracovníky PPP (především u žáků, kteří již odbornou pomoc při průběhu školní
docházky potřebovali)
- Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání při ÚP Ostrava
( tel. 950 143 108, -109, -110)
Využijte „Dny otevřených dveří“ na SŠ (návštěvy SŠ v době vyučování musí být omluveny
u TU předem)
Navštivte www stránky škol (aktuální informace o SŠ, oborech, přijímacím řízení...)
Prostudujte příručku

Informace o studijních a učebních oborech SŠ okresů F-M, Karviná, Nový
Jičín, Ostrava ve škol. roce 2011/2012
nebo
http://portal.mpsv.cz/sz/local/ot_info/ips/kam_po_zakl_skole/brozura_kam_po_zs_11-12.pdf
Důležité sdělení :
Je-li vaše dítě osobou zdravotně znevýhodněnou, prokazuje se u přijímacího řízení na SŠ
rozhodnutím (od 1. 7. 2006 v kompetenci ÚP)
Přihlášky ke studiu na SŠ : až 3 ks, obdrží žáci ve škole
- termín odevzdání vyplněné přihlášky k doplnění prospěchu ZŠ: do konce února
2011 k výchovnému poradci školy
- zákonný zástupce odevzdá (pošle) přihlášku řediteli SŠ: do 15. 3. 2011
- vzor vyplnění: viz str. 13 v příručce
- vyplnění věnujte náležitou pozornost, přesný! název a adresa školy, obor vzdělání
(kód a název)
- posudek lékaře (PLP) o zdravotní způsobilosti ke studiu, jedná-li se o obor vzdělání
pro který je tento posudek nezbytný (není hrazeno zdravotní pojišťovnou)
- výstupní hodnocení žáka přikládá zák. zástupce k přihlášce na SŠ, je-li požadováno
SŠ (viz. Kritéria přijímacího řízení SŠ na webové stránce školy)
Období přijímací zkoušky 1. kola přijímacího řízení se konají v termínu od 22.4. 2011do 7. 5.
2011, ředitel SŠ vypisuje dva termíny, termín ZK je nutné vyplnit na přihlášce.
Zápisový lístek obdrží zákonný zástupce žáka od výchovného poradce do 15. 3. 2011
Možnost individuálních konzultací :
- Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání v Ostravě
- konzultace s VP školy: Mgr. Z. Štrbáková.
středa 11. 30 – 13.00 hod., čtvrtek 10. 45 – 13. 00 hod.
termín je vhodné dohodnout předem (telefonicky, prostřednictvím žáka )
Existuje možnost přihlásit se do národních srovnávacích zkoušek SCIO (www.scio.cz)

