
Informace pro rodiče vycházejících žáků 
 

Mgr. Martina Burianová – výchovný a kariérový poradce, ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04    
Kontakt: @: m.burianova@adamov.cz , EDOOKIT          Telefon: 734 451 891  
Konzultační hodiny pro rodiče a žáky: v době konzultací a TS (po tel. dohodě)                   
 

 

Plán akcí pro vycházející žáky 
Září 

 informace o aktuálních změnách v přijímacím řízení na škol. rok 2022/2023 (průběžně) 
 informační základna pro vycházející žáky - doporučené materiály (Atlas školství, letáky středních škol, 

www.atlasskolstvi.cz, www.infoabsolvent.cz, www.jmskoly.cz, www.cermat.cz, www.zkousky-nanecisto.cz)  
 možnost testování žáků k volbě povolání v PPP (rodiče kontaktují PPP a vyčkají na vhodný termín) 
 II. Veletrh vzdělávání Boskovice (21. 9. 2022 – 8:00 – 17:00) 
 zjišťování zájemců o přihlášky na školy s talentovou zkouškou  

 

Říjen 

 zjišťování zájemců o přihlášky na školy s talentovou zkouškou  
 návštěva žáků 9. ročníků Burzy středních škol s prezentací partnerských firem v Blansku (14. 10. 2022 – 9:00 

– 17:00) 
 sledovat zveřejnění konečných podmínek přijímacího řízení na SŠ s talentovou zkouškou na internetu (do 31. 

10. 2022)  
 

Listopad 

 informace o změnách v přijímacím řízení a vyplňování přihlášek (průběžně) 

 potvrzení přihlášek ke studiu na školách s talentovou zkouškou a jejich vydání žákům (4. 11. 2022) 
 vydání zápisových lístků rodičům proti podpisu ve škole - školy s talentovou zkouškou (15. 11. 2022) 
 Festival vzdělávání 2022 (Veletrh středních škol a dalšího vzdělávání) na BVV Brno (25. a 26. 11. 2022 - online), kde 

máte možnost získat potřebné informace o dalším studiu a rovnou si prohlédnout nejžádanější profese. 

 rodiče odešlou přihlášky na školy s talent. zkouškou (spolu s příp. potvrzením od lékaře a PPP) (do  30. 11. 2022 - 

k tomuto datu musí být přihlášky doručeny na SŠ) 
 

 Prosinec 

 zjišťování zájmu vycházejících žáků o studijní a učební obory 
 Dny otevřených dveří - individuální návštěvy SŠ a SOU dle nabídky letáků ve škole, na stránkách jednotlivých 

středních škol  
 společné vyplňování přihlášky „nanečisto“ v hodinách PČ (termín bude upřesněn) – IX. ročník 
 

Leden 

 talentové zkoušky do oborů s talentovou zkouškou (2. - 15. 1. 2023) 

 talentové zkoušky do oborů s talentovou zkouškou - GSP (2. - 15. 2. 2023) 

 talentové zkoušky na konzervatoř (15. - 31. 1. 2023) 

 sledovat zveřejnění konečných podmínek přijímacího řízení na SŠ na internetu (do 31. 1. 2023)  
 

Únor 

 potvrzení připraveného dokumentu o školních soutěžích (sekretariát školy) 

 potvrzení prospěchu na přihlášky žáků pro 1. kolo přijímacího řízení  
 vydání dvou přihlášek žákům pro 1. kolo přijímacího řízení (3. 2. 2023)  
 vydávání zápisového lístku rodičům proti podpisu ve škole v rámci konzultací (28. 3. 2023)  

 

Březen 

 rodiče odešlou přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení (popř. s potvrzením o školních soutěžích, potvrzením 
lékaře a potvrzením z PPP) (do 1. 3. 2023 - k tomuto datu musí být přihlášky doručeny na SŠ))  

 

Duben 

 povinné jednotné přijímací zkoušky z Čj a M v oborech s maturitní zkouškou: 

- (13. a 14. 4. 2023) - čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia 

- (17. a 18. 4. 2023) – víceletá gymnázia 

 v případě přijetí odešlou rodiče na zvolenou školu zápisový lístek (v případě přijetí žáka na SŠ - vyhledat na 
www.)  

 další kola přijímacího řízení na SŠ zveřejňují krajské úřady (internet) 
 

 

 

mailto:m.burianova@adamov.cz
http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.jmskoly.cz/
http://www.cermat.cz/
http://www.zkousky-nanecisto.cz/


 

Květen 

 jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu pro všechny uvedené obory vzdělání (1. termín, 2. 

termín – 10. a 11. 5. 2023) 

 pomoc neumístěným žákům (odvolací řízení, přístup k internetu, vyvěšování volných míst) 
 

 

Červen   

 vyhodnocení a statistika úspěšnosti žáků v přijímacím řízení 
 

 

 
Poznámka: 

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním 

listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní 

přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se  

talentová zkouška koná v pracovních dnech v měsíci lednu, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních 

dnech v měsíci lednu. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech 

v měsíci leden/únor, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.  

 
Zpracovala: Mgr. Martina Burianová, kariérový a výchovný poradce 

 


