Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614,
příspěvková organizace, PSČ 434 01

Zpravodaj
pro žáky 9. ročníků,
vycházející žáky nižších ročníků
a jejich rodiče
č. 1
( pro interní účely školy )

Září - listopad 2021

Lenka Gromanová

výchovná poradkyně pro kariérové poradenství
777994772
lenkagromanova@seznam.cz

Tel/fax: 476 442 273
E-mail: 8zsmost@8zsmost.cz

IČO:47326328
č.ú.1041435339/0800

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,
představuji Vám školní ZPRAVODAJ, který vás bude informovat po celý školní rok o
možnostech budoucího vzdělávání.
Dočtete se v něm o novinkách v přijímacím řízení,
chystaných přednáškách, exkurzích…
K dispozici bude na webových stránkách školy a v tištěné podobě na nástěnkách školy,
které jsou určeny k volbě povolání.
SLEDUJTE PEČLIVĚ AKTUÁLNÍ INFORMACE A NEBOJTE SE ZEPTAT!
Jsme tu pro vás.
Výchovná poradkyně školy:
Mgr. Lenka Gromanová
Konzultační hodiny ve škole: úterý 12:40 – 13:30 h (nebo kdykoliv po telefonické domluvě)
Telefon: 777 994 772
E-mail: gromanova@8zsmost.cz

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

· Do 30. 11. 2021 odevzdání přihlášek na vybrané umělecké školy s talentovou zkouškou.
Vzor odevzdejte do 10. 11. 2021.
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Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání
jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2021/2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení
pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a
§ 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním
roce 2021/2022.
Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk
a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech,
je stanovena v řádném termínu na dny:
Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: úterý 12. dubna 2022
2. termín: středa 13. dubna 2022
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: úterý 19. dubna 2022
2. termín: středa 20. dubna 2022
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání
na dny:
1. termín: úterý 10. května 2022
2. termín: středa 11. května 2022
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
od 2. ledna 2022 do 15. ledna 2022 podle § 62 odst. 3 školského zákona,
do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od15. ledna 2022 do
31. ledna 2022 podle § 88 odst. 2 školského zákona.

V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních
dnech od 2. ledna 2022 do 15. února 2022, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v
termínech uvedených výše.
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Co nás čeká?

Akce 2021:
4. a 5. 10. – prezentace SSŠMEP Most – ukázka hodiny anglického jazyka
12. 10. – prezentace SPŠ a SOŠGS MOST

Prezentační výstavy škol středního vzdělávání
výstavy škol středního vzdělávání Ústecký kraj 2021
Most SOKRATES 2021
NE 07.11.2021 12.00–17.00
PO 08.11.2021 09.00–13.00 Sportovní hala Most tř. Budovatelů 112/7, Most- čas bude upřesněn
13. 10. – schůzka výchovných poradců – přinesu aktuální informace
15. 11. ÚP ČR Most - aktuální prezentace v rámci výuky na naší škole, test struktury zájmů, statistiky
? říjen - obdržíte Atlas školství s přehledem sš
6. 12. výjezd na ukázkovou hodinu chemie a prezentaci EDUCHEM.

Všechny přednášky a besedy budou probíhat v rámci výuky - Svět práce.
DŮLEŽITÉ ODKAZY:
Leták pro žáky „Jdi svou cestou“
Leták pro rodiče „Už víte, kam s nimi?“
www.rovnaodmena.cz
VZKAZNÍK aneb „Loňští deváťáci letošním deváťákům“

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace_z_useku_up/ips__informacni_a_poradenske_stredisko/vzkaznik_2019_(most).pdf

Testová zadání k procvičování PZ
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani
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