DUBEN
Začínají zkoušky
první kolo přijímacího
řízení

Kostky jsou vrženy!
Pamatuj, že při neúspěchu
život nekončí, ještě je druhé
kolo přijímacího řízení

KVĚTEN
Pamatuj, stále ještě je možnost
volby
druhé kolo přijímacího
řízení (v případě
pochybností se obrať na
odborníky z Pedagogickopsychologické poradny
nebo z Informačního a
poradenského střediska
Úřadu práce České
republiky

Kdo neuspěl v prvním kole
přijímacího řízení, má druhou
šanci.
Důkladně se připrav!

v posledním roce povinné školní docházky

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

ČERVEN
Konec povinné školní docházky

Plánovací kalendář

Pokud stále ještě potřebuješ
pomoc nebo radu vyhledej
odborníky, kteří ti pomohou.
Na Úřadu práce můžeš dostat
informace o možnostech
zaměstnání nebo volných
místech na školách.

Úřadu práce ČR v Prachaticích

ZÁŘÍ
Sestavení plánu postupu
v tomto školním roce

PROSINEC
Zvaž, čeho chceš dosáhnout
v tomto roce, pokud jde:
o tvou práci ve škole,
o tvůj osobní rozvoj,
o přípravu na budoucnost,
rozhodování o budoucím
povolání, a kde případně hledat
pomoc

ŘÍJEN
Začínají pohovory s poradci ve
škole, v pedagogickopsychologických poradnách, na
Úřadu práce ČR …
Nezapomeň, že si s nimi můžeš
pohovořit kdykoliv v průběhu
roku.

LEDEN
Kdo neuspěl v prvním kole
přijímacího řízení, má druhou
šanci.
Důkladně se připrav!

Přihlášky na školy

Chceš-li se dál vzdělávat, musíš
vyplnit přihlášku o přijetí na
střední školu. Pomůže ti třídní
učitel, výchovný poradce nebo
rodiče.

ÚNOR Rodičovské
schůzky

LISTOPAD
Úvaha o budoucím povolání

Všichni žáci by měli mít
Výběr střední školy a
příprava na přijímací řízení brožurky s nabídkou středních
škol.
Kterou školu zvolíš? Zaměř se
na předměty, ze kterých budou
přijímací zkoušky.

Příležitost dozvědět se, kde je
potřeba se zlepšit, možnost
pohovořit o studijních
problémech

BŘEZEN
Zamyšlení se nad nabídkou
středních škol a učilišť, zvaž, o
které oblasti a povolání toho
chceš vědět nejvíc.

Příprava na přijímací řízení Teď je již jen na tobě, aby ses
co nelépe připravil na zkoušky!

