Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1

Informace pro žáky končící povinnou školní docházku a jejich rodiče
2022 / 2023
Plánované akce k volbě povolání, kariérové poradenství
ZÁŘÍ

Informace od výchovné poradkyně, třídního učitele a ostatních učitelů
Materiály z loňské nabídky škol
Předání plánu činností školy k volbě povolání žákům a rodičům

ŘÍJEN

Sledování nabídek středních škol na nástěnkách ve třídě – průběžně, během
celého školního roku
Návštěva Informačního a poradenského střediska Úřadu práce Olomouc

LISTOPAD

Výstava středních škol Scholaris
Nabídka škol (brožurky, letáky, internet), nástěnky ve třídě, webové stránky
středních škol
Dny otevřených dveří na středních školách
Vyplnění a odevzdání přihlášek na školy, kde je třeba složit talentovou
zkoušku – do 30. 11. 2022

PROSINEC

Sledovat dny otevřených dveří škol vybraných oborů, nabídky škol na internetu
a v tisku
Dny otevřených dveří na středních školách

LEDEN

Dny otevřených dveří na středních školách
Konzultace s lékařem o zdravotním stavu žáka a možnostech studia zvolených
oborů
Talentové zkoušky do oboru vzdělávání s talentovou zkouškou
Sledovat aktuální informace ze SŠ (internet, tisk, letáky).
Ředitelé SŠ stanovují kritéria pro přijímací řízení – do 31. ledna!
S vysvědčením obdrží žáci dotazník pro tisk přihlášek.

ÚNOR

Jarní prázdniny
Odevzdávání dotazníků pro tisk přihlášek na SŠ.
Základní škola přihlášku vytiskne a potvrdí správnost údajů na přihlášce,
povinností rodičů je přihlášku včas doručit na střední školu.
Vyplňování přihlášek, lékařské potvrzení o schopnosti studia na zvolené SŠ.
Připravit přílohy k přihlášce – např. diplomy, umístění z olympiád – na formát
A4, hlavička organizace, razítko
Odevzdání přihlášek řediteli SŠ je povinnost rodičů!

BŘEZEN

Do 1. března je třeba doručit přihlášku ke studiu řediteli střední školy.
Sledovat informace ze SŠ na internetu.
Intenzívní příprava žáků na přijímací zkoušky.
15. března obdrží žáci Zápisový lístek

Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1
DUBEN

I. kolo přijímacího řízení.
13. dubna 2023, 14.dubna 2023
Odvolací řízení v případě nepřijetí
Žák odevzdá zápisový lístek na tu školu, na které bude opravdu studovat

KVĚTEN

Další kola přijímacího řízení.
Náhradní termín přijímacího řízení - 10.května 2023,11.května 2023
Odvolací řízení.

ČERVEN

Úspěšné ukončení povinné školní docházky.
(vysvědčení za II. pololetí se předává řediteli SŠ v den nástupu na střední školu)

Výchovný poradce a další vyučující podávají všem žákům 9. ročníku informace v rámci
předmětu Svět práce, informace pro rodiče sledujte na webových stránkách školy a také v sešitě
Informace pro rodiče, který má každý žák školy.
Průběžně:
 Konzultace s VP a TU
 Ve vyučovacím předmětu Svět práce se bude přímo řešit tematika volby povolání.
 Podle aktuálních nabídek, které škola obdrží, zařazují vyučující exkurze a pořady podporující
volbu povolání.
 Sledujte nabídky škol na webových stránkách, informace najdete také na stránkách Krajského
úřadu v Olomouci a Úřadu práce Olomouc.
Konzultační hodiny výchovného poradce:
Mgr. Jana Vaďurová
středa: 14.00 – 15.00
pracoviště Tererovo náměstí 1, kabinet výchovné poradkyně
vždy po předchozí telefonické domluvě; možnost sjednání i jiných termínů konzultací
dle možností
Telefon výchovného poradce: 732 181 287
E-mail výchovného poradce: jana.vadurova@zsterera.com
Telefon školy: 585 413 262
Pedagogicko – psychologická poradna Olomouc:
585 221 045
Informační a poradenské středisko Úřadu práce Olomouc: 950 141 454
Kde hledat informace k volbě povolání:
http://www.atlasskolstvi.cz/ – vyhledávání škol a oborů v ČR
http://www.infoabsolvent.cz/ - vyhledávání škol a oborů v ČR, uplatnění absolventů
http://www.msmt.cz/ - informace a dokumenty, např. přihlášky ke stažení
http://www.kr-olomoucky.cz/ - aktuální informace o volných místech na SŠ a termínech dalších kol
přijímacího řízení
http://www.istp.cz/ – národní soustava povolání
http://www.scio.cz/ – srovnávací testy používané k přijetí na SŠ
http://www.job-tip.cz/ – test profesních zájmů
Zpracovala:
Mgr. Jana Vaďurová, výchovná poradkyně

V Olomouci 1. 9. 2022

