
 
 

Volba povolání 

Informace pro žáky 9. tříd a jejich rodiče 
 

Co Vás letos čeká 
 

→ Vybrat obor a školu  

→ Ověřit si podmínky přijetí 

→ Obstarat si přihlášku – lékařská prohlídka! 

→ Odevzdat přihlášku 

→ Pozvánka s registračním číslem 

→ Jednotné přijímací zkoušky z češtiny a matematiky na maturitní obory 

→ Školní přijímací zkoušky (nemusí být) 

→ Obory bez přijímacích zkoušek (učební obory) 

→ Výsledky příjímacích zkoušek na webu školy 

→ V případě přijetí – do 10 dnů odevzdat zápisový lístek  

→ V případě nepřijetí – možnost podat do 3 dnů odvolání 

→ Další kola přijímacích řízení (www.sipkhk.cz) 

 

Co promyslet při výběru střední školy 
 

K čemu tíhne, co ho/ji baví? 

Čím se zabývá ve volném čase? 

Jaké má schopnosti? 

Je to „studijní typ“ nebo je to spíše „praktik“? 

Co zdraví a fyzické předpoklady? 

Existuje reálná vidina dalšího studia? 

V jakém povolání může zvolenou školu uplatnit? 

Jakou představu o budoucnosti má?  

 

 

 



 

Důležité termíny 

Odevzdání přihlášky: 

• do 30. 11. 2020 na obory s talentovou zkouškou 

• do 1. 3. 2021 ostatní obory 

 

Talentové zkoušky:      leden 2021 

Jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory:  12. a 13. 4. 2021 

Výsledky jednotných přijímacích zkoušek:   poslední týden v dubnu 

 

Užitečné odkazy 
 

www.infoabsolvent.cz   průvodce volbou povolání 
 

www.nsp.cz     popisy povolání 
 

www.atlasskolstvi.cz   přehled škol 
 

www.sipkhk.cz    školský portál KH kraje, informace k přijímacímu řízení 
 

www.cermat.cz    informace k přijímačkám, vzorové testy 
 

www.uradprace.cz    situace na trhu práce, statistiky 

 

Další poradenství na ÚP 

S čím Vám úřad práce může pomoci: 

• Jak napsat životopis a motivační dopis 

• Hledání volných míst 

• Příprava na pohovor 

• Základy pracovního práva  

• Změna profesní dráhy a další vzdělávání 

• Rekvalifikace 

• Informace o síti škol 

 

Kontakty na poradce pro volbu povolání 

 

 

 

Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště Trutnov, Horská 5, Trutnov 

3. patro 

Služby jsou poskytovány 

zdarma a jsou určeny nejen 

pro evidované ale i pro 

širokou veřejnost. 

Lenka Rychlovská 

950 168 459 

lenka.rychlovska@uradprace.cz 

Zuzana Peterová 

950 168 451 

zuzana.peterova@uradprace.cz 

 


