
Akce pro žáky 9. ročníku – školní rok  2017/ 2018 

     

1. V rámci povinných předmětů – pracovní činnosti - mají žáci 9. ročníku předmět Volba  povolání   

(1 hodina týdně) 

2. Návštěva Mezinárodního strojírenského veletrhu  

            -     termín:     12.10. 2017 (třídy 9. A + 9. B) 

- zajišťuje škola 

- prezentace středních škol strojírenského a technického zaměření 

- Po skončení akce návštěva Vida centra za zlevněné vstupné (1,- Kč) 

3. Návštěva Poradenského střediska pro volbu povolání na Úřadu práce   

                -  termín:25.10. 2017 (třídy 9.A a 9.B) 

          -   zajišťuje škola 

a/ seznámení se středními školami města Brna a Jihomoravského kraje 

b/ diskuze s pracovníky centra a možnost prohlédnout si propagační materiály konkrétních SŠ 

c/ práce ve skupinkách na téma volba povolání 

c/ krátký test profesní orientace      

4. Veletrh středních škol:  

         individuální návštěva nebo s rodiči  

         termín:                   24 .11.2017              25. 11. 2017 

                                              pátek                        sobota 

                                            9.00 – 18.00              9.00 – 17.00 

               Místo konání: areál Výstaviště Brno, pavilon G1 

5. Přehled SŠ   

V měsíci říjnu byly žákům rozdány publikace ATLAS SŠ Jihomoravského kraje, kde najdou 

informace o konkrétní SŠ (obor, podmínky pro přijetí, kontakty, termíny Dnů otevřených dveří..atd.) 

 

6. Termíny přijímacích zkoušek a odevzdání přihlášek: 

Pro letošní školní rok platí stejné podmínky jako v loňském školním roce: 

 žáci mohou podat 2 přihlášky (které obdrží rodiče ve škole na lednových třídních 

schůzkách  9. 1. 2018 spolu se zápisovým lístkem) 

 termíny pro odevzdání přihlášek: do 1. 3. 2018 na příslušnou SŠ. 

 termíny pro odevzdání přihlášek na školy s talentovou zkouškou – do 30. 11. 2017  

( Do 15. 11 2017 je nutné informovat naši školu, abychom zavčas vyplnili zadní 

stranu přihlášky) 

 Talentové zkoušky probíhají v lednu, většinou  první týden po Vánocích – termín si 

stanoví příslušná SŠ – viz webové stránky konkrétní SŠ 

      

7. Doporučujeme sledovat pozorně webové stránky konkrétní SŠ, kde žáci  najdou všechny aktuální 

informace. 

8. Navštívit Dny otevřených dveří konkrétních SŠ – vše najdete na jejich web.stránkách. 

 

9. Žáci si mohou individuálně domluvit Testy profesní orientace na PPP Brno (např. pracoviště 

Kohoutova – tel. 545 22 33 79). Vzhledem k velkému množství klientů mají přednost žáci, kteří byli 

v PPP již vyšetřeni. 

- individuální návštěva, kterou si může rodič telefonicky domluvit a přihlásit své dítě na testování. 

             Testy probíhají nejdříve písemně (v dopoledních hodinách). Poté jsou testy vyhodnoceny a žáci jsou 

             pozváni se svým zákonným zástupcem na individuální pohovor, kde je jim doporučen nejvhodnější 

             typ školy či studijního oboru. 

 

10. Schůzka rodičů žáků 9. ročníků proběhne na lednových třídních schůzkách  dne  9. 1. 2018, kde 

získají aktuální informace o přijímacím řízení a budou jim rozdány 2 přihlášky a zápisový lístek. 

 

11.  Konzultace s VP – J. Žemlová – tel 545 222 083 
              telefonicky nebo osobně 

       (přesný termín je vhodné domluvit si nejdříve telefonicky)              zemlova@zsjanouskova.cz 



Informace o jednotných přijímacích zkouškách CERMAT (viz www. Cermat.cz) 

Základní informace o státních přijímacích zkouškách 

Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

prostřednictvím agentury CERMAT.  

Od školního roku 2016/2017 každý uchazeče o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou musí 

tyto testy absolvovat. Jedná se konkrétně o didaktický test z českého jazyka a matematiky. Tato povinnost se 

týká všech uchazečů o čtyřleté, šestileté i osmileté studijní obory. 

 

Ředitelé škol mohou dále doplnit další kritéria přijímacího řízení, např. o pohovor, účast žáka na soutěžích 

či další testy. Didaktickému testu od společnosti CERMAT musí každý ředitel dát váhu v celkovém 

přijímacím řízení minimálně 50 %.  

Informace o přesném průběhu přijímacího řízení je ředitel školy povinen zveřejnit do konce ledna 2018    

(viz webové stránky jednotlivých SŠ). 

 

Státní přijímací zkoušky 2018 
Testování proběhne v roce 2018 na všech studijních oborech zakončených maturitní zkouškou, a to ve dvou 

řádných termínech.  

Oba termíny testů budou probíhat ve dvou různých dnech.  

První a druhý náhradní termín je určen pro všechny obory vzdělávání. 

  

                           

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělání s výučním listem. 

Pro každé kolo budou připraveny jednotné testy z českého jazyka a literatury (ČJL) a matematiky (MA). 

Uchazečům a školám budou v předstihu k dispozici ilustrační testy jako jeden z předpokladů srovnatelnosti 

podmínek. Testování proběhne metodou tužka – papír; žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch 

v listinné podobě. 

Loňská struktura státních přijímacích zkoušek měla následující podobu: 

 Žáci vypracují 2 testy - z českého jazyka a matematiky. 

 Obsah testů je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy. 

 U obou testů je časový limit 60 minut a maximální dosažitelný počet bodů je 50 u každého testu. 

 Uchazeči své odpovědi vyplňují do záznamového archu. 

 Pro žáky s SVP (specifickými vzdělávacími potřebami) je navýšený čas na základě platného 

vyšetření z PPP (aktuální vyšetření z 9. ročníku, popř. vyšetření ne starší jak 1 rok). 

Příprava na státní přijímací zkoušky 

Na stránkách CERMAT je možné nalézt podobu didaktických testů použitých v roce 2015, v roce 2016 i 

2017 a ukázkové ilustrační testy (www.cermat.cz). Ve škole probíhá příprava formou kroužků (M a Čj). 

 

Termíny testů státních přijímacích zkoušek proběhnou v následujících dnech: 
 

 

První řádný termín - čtyřleté obory               12. dubna 2018 čtvrtek 

Druhý řádný termín - čtyřleté obory 

 
   16. dubna 2018  pondělí 

První řádný termín –     šestileté a osmileté obory           13. 4. 2018   pátek                                                    

Druhý řádný termín -    šestileté a osmileté obory           17. 4.  2018  úterý 

 
 

První náhradní termín                                                                        10. květen 2018 

Druhý náhradní termín 11. květen 2018 


