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Program spotkania
1) Pomoc szkoły uczniom przy wyborze dalszej edukacji

2) Zgłoszenia do szkoły średniej

3) Kryteria rekrutacji do szkoły średniej

4) Karty zgłoszeń (Zápisové lístky)

5) Egzaminy wstępne

6) Odwołania i następne rundy egzaminów wstępnych

7) Słowo Pani Dyrektor

8) Indywidualne konsultacje



1) Pomoc uczniom w wyborze szkoły średniej:

● Lekcje ZPr - wybór zawodu - ankiety, testy, praca w programie Salmondo

● Online workshop dla uczniów “Kam na střední” 

● Online spotkanie dla rodziców “Kam na střední”

● “Veletrh středních škol MSK” na początku grudnia i od 18. 1. do 4.2

● Informacje na stronach internetowych naszej szkoły

● Pomoc z wypisywaniem zgłoszeń



2) Zgłoszenia do szkoły średniej
● Zgłoszenie próbne

○ Dane osobowe w zgłoszeniu trzeba wypisać według Aktu urodzenia (rodného listu), 
wypisać aktualne numery telefonów i aktualne adresy emailowe, wpisać nazwę 
wybranej szkoły i kierunek studia (kod + nazwa). Potrzebne informacje można znaleźć 
w Atlasach szkolnictwa (Atlasy školství).

○ Uczniowie w 1. rundzie mogą wybrać 2 szkoły średnie, ale kto jest zdecydowany i 
pewny siebie, to może w zgłoszeniu podać tylko jedną szkołę. Kolejność szkół trzeba 
dobrze rozważyć. Uczniowie do szkoły, która znajduje się na pierwszym miejscu, będą 
zdawać egzamin organizowany przez Cermat w pierwszym terminie w poniedziałek 
12.4.2021. Do szkoły na drugim miejscu będą zdawać we wtorek 13.4.2021.

○ Do każdej wybranej szkoły średniej dopisujemy w miejscu gdzie znajduje się nazwa i 
adres szkoły IZO szkoły średniej (można znaleźć w Atlasach szkolnictwa lub na 
stronach internetowych szkół średnich). Numer ten jest potrzebny do wypisania 
zgłoszenia (w systemie Bakalarz).

○ Na koniec wpisujemy tego rodzica, którego numer telefonu i adres e-mailowy jest 
podany w zgłoszeniu, ponieważ będzie on również zapisany w Karcie zgłoszeń do SzŚ 
(Zápisový lístek).





Wypisane zgłoszenie należy oddać : 

● osobiście w szkole - wydrukować w wersji PDF (może być wypisane 
ręcznie), oddać w sekretariacie

● elektronicznie - wypisać w Excelu i posłać jako załącznik wiadomości Halinie 
Wolnej w Bakalarzu (nie odsyłać w e-mailu !)

Próbne zgłoszenia proszę oddać najlepiej do czwartku 4.2.2021 do godziny 10:00

Informację o sposobie przesłania zgłoszenia proszę zadeklarować w arkuszu 
Googla, który uczniowie otrzymają na swe szkolne e-maile.



b)  Zgłoszenie oficjalne

Na podstawie próbnych zgłoszeń zostaną przygotowane zgłoszenia, które będzie można 
wysłać do szkół średnich. Uczniowie lub rodzice będą je mogli podjąć w szkole w piątek 5.2. 
oraz w piątek 12.2.2021 od godziny 12:00 do 15:00. Jeżeli będzie potrzebne dalsze 
spotkanie, to następne terminy będzie można znaleźć na stronach internetowych naszej 
szkoły lub po uprzednim umówieniu się ze mną.

Oficjalne zgłoszenie należy potwierdzić u lekarza (tylko niektóre kierunki). Niektóre 
szkoły mają dodatkowo jeszcze dalszy kwestionariusz (formulář), który należy sobie 
wydrukować (są to głównie szkoły zdrowotne).

Takie zgłoszenie trzeba wysłać pocztą, najlepiej listem poleconym (doporučené psaní) lub 
dostarczyć osobiście do szkoły średniej (z potwierdzeniem w sekretariacie).

Termin ostateczny : 1.3.2021



3) Kryteria rekrutacji do szkół średnich

Do 31.1.2021 dyrektor każdej szkoły średniej miał obowiązek wypisać kryteria 
rekrutacji do swej szkoły. Kryteria te można znaleźć na stronach internetowych 
poszczególnych szkół średnich.

Można się dowiedzieć :

● jaka forma egzaminów została wybrana
○ bez egzaminów
○ szkolne egzaminy
○ państwowe egzaminy (Jednotná přijímací zkouška) - Cermat

● w jaki sposób będą punktowane wyniki egzaminów oraz stopnie ze świadectw



4) Karta zgłoszeń do szkół średnich (Zápisový lístek)

Jest to ważny dokument, który każda szkoła podstawowa może wydać tylko jeden 
dla każdego ucznia. Karta ta służy do wyboru szkoły średniej w momencie, kiedy 
będą wiadome wyniki egzaminów. Należy ją wysłać do wybranej szkoły średniej 
najpóźniej do 10 dni roboczych od pojawienia się wyników egzaminów wstępnych. 
Kartę tę mogą podjąć w naszej szkole rodzice za podpisem i przekazaniem się 
dowodem osobistym 

                   Termin:  poniedziałek 15.3.2021



5) Egzaminy wstępne

Egzaminy wstępne uczniowie składają tylko do szkół średnich kończących się 
egzaminem maturalnym. W tym roku w związku z zaistniałą sytuacją 
epidemiologiczną mogą być

a) szkolne egzaminy
b) państwowe egzaminy (Jednotná přijímací zkouška) - Cermat

W wypadku, że do szkoły średniej wpłynie mało zgłoszeń, to dyrektor tej szkoły 
może zadecydować, że uczniowie nie będą zdawać egzaminów wstępnych. 
Decyzja ta miałaby pojawić się na stronach internetowych szkoły średniej do 
8.3.2021



Państwowy egzamin (Jednotná přijímací zkouška) - Cermat

Terminy : poniedziałek 12.4.2021

wtorek  13.4.2021

dla kierunków sześcioletnich( po klasie siódmej)

środa 14.4.2021

czwartek 15.4.2021

Dla uczniów, którzy z ważnych powodów nie mogli zdawać egzaminów w 1. terminie 
(trzeba się wcześniej usprawiedliwić)

Rezerwowe terminy : środa 12.5.2021

czwartek 13.5.2021



Państwowy egzamin (Jednotná přijímací zkouška) - Cermat

Uczeń, który w zgłoszeniu ma przynajmniej jedną szkołę, w której będzie 
zdawał egzamin państwowy organizowany przez Cermat, ma możliwość 
podchodzić do tego egzaminu dwukrotnie w obu terminach na tej samej szkole. 
Możliwość tę ma i w wypadku, że podał tylko jedno zgłoszenie. Dyrektor szkoły 
średniej powinien wysłać zaproszenie do egzaminów na oba terminy.



6) Odwołania i następne rundy egzaminów wstępnych

Jeżeli uczeń nie zda egzaminów do wybranej szkoły średniej, to informację otrzyma 
listem poleconym na adres podany w zgłoszeniu. W takim wypadku uczeń ma 
następujące opcje:

● podać odwołanie
● podać następne zgłoszenia (ich ilość nie jest już ograniczona)

                                                                             Halina Wolna

                                      Doradca do spraw wyboru zawodu

                                           Kontakt : h.wolna@pzsjablunkov.cz
                        

                                                                                                                     


