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Vážení rodiče, 

 

v tomto školním roce ukončí Vaše dcera/Váš syn povinnou školní docházku a bude se 

rozhodovat o svém budoucím povolání. Dovolte, abychom Vás seznámili s časovým 

harmonogramem přijímacího řízení, které organizuje vedení školy spolu s výchovnou 

poradkyní. 

Informace zákonným zástupcům a žákům o volbě povolání podává výchovná poradkyně Mgr. 

Iva Machková každý ČTVRTEK od 13:30 do 14:30 v kabinetu chemie v přízemí školní 

budovy v Máchově ulici, číslo dveří 6, nebo po telefonické dohodě kdykoli. 

 

Dále jsou poskytovány žákům průběžné informace: 

 Po vzájemné dohodě v průběhu každého vyučovacího dne. 

 Na nástěnce ve vestibulu školy před ředitelnou. 

 Při návštěvě střední školy nebo učiliště ve dnech otevřených dveří. Informace o datu 

konání mohou žáci zjistit opět na nástěnce v přízemí ZŠ nebo na internetových 

stránkách příslušných škol. Na tyto dny je z vyučování omlouvá zákonný zástupce 

žáka předem. 

 

Časový harmonogram: 

Září 

 Žáci obdrželi informaci o Výstavě studijních a učebních oborů pro školní rok 

2018/2019, která se bude konat dne 9. 11. 2017 na SOŠ a SOU Jičínská 762 

Mladá Boleslav od 9:00 – 16:00. 

 

Říjen 

 Informační dopis rodičům + přehled dnů otevřených dveří středních škol a učilišť. 

 Žáci, kteří chtějí studovat na střední škole s talentovou zkouškou, si u výchovné 

poradkyně vyzvednou přihlášku ke studiu na tomto typu škol. 



 Žáci obdrží prostřednictvím školy informační brožuru vydanou Úřadem práce Mladá 

Boleslav o školách a učilištích Mladoboleslavska, o studijních a učebních oborech, 

které budou pro příští školní rok otevřeny. 

Listopad 

 Výstava studijních a učebních oborů pro školní rok 2018/2019, která se bude 

konat dne 9. 11. 2017 na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav od  

9:00 – 16:00.   

 Termín odevzdání přihlášek do škol s talentovou zkouškou: 30. 11. 2017. 

Prosinec 

 Kontrola osobních údajů v kartotéce školy. 

Leden – únor 

 Žáci obdrží 2 tiskopisy přihlášek, které budou částečně vyplněny, doplní společně 

s rodiči název a adresu zvolené střední školy, kód a název programu, pro který se 

rozhodli. Přihlášky odevzdají výchovné poradkyni (nejdéle do 10. 02. 2018), která 

zajistí potvrzení přihlášky školou. Rodiče úplně vyplněnou a podepsanou přihlášku 

doručí ředitelství vybrané střední školy nejpozději do 1. 03. 2018. 

Duben 

 1. kolo přijímacího řízení. 

 

Žáci, kteří se chtějí přihlásit ke studiu na střední školu ukončenou maturitní zkouškou, se 

mohou v naší škole pravidelně připravovat k přijímacím zkouškám: 

 z matematiky – každou středu od 13:30 do 14:30, kroužek vede Mgr. Iva Machková. 

 z českého jazyka – každé pondělí od 13:45 do 14:45, kroužek vede Mgr. Libuše 

Coufalová a Mgr. Zuzana Kleinová.  

Informace o testech Cermat a o přijímacích zkouškách lze nalézt na těchto webových 

adresách: www.scio.cz, www.cermat.cz, www.zkouskynanecisto.cz 

 

V Bělé pod Bezdězem 12. 10. 2017 

 

 

 

Mgr. Jiří Šíma, ředitel školy  Mgr. Iva Machková, výchovná poradkyně

  

http://www.scio.cz/
http://www.cermat.cz/
http://www.zkouskynanecisto.cz/

