Kariérové poradenství
Odkazy:
http://www.sokrates.cz/
http://fakulta.cz/
www.vysokeskoly.cz
http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.gaudeamus.cz/
http://www.nuov.cz/

www.atlasskolstvi.cz/
Přehled škol a studijní nabídky
www.scio.cz
Vaše cesta ke vzdělání (informace o přijímacích zkouškách, o jednotlivých školách, ukázky přijímacích zkoušek,
testy, kurzy)
www.istp.cz
Informace o konkrétních profesích
www.msmt.cz/
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
www.cermat.cz/
Centrum pro reformu maturitní zkoušky
www.nuov.cz
Národní ústav odborného vzdělávání
www.nuov.cz/
Centrum kariérového poradenství
www.infoabsolvent.cz
Informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce, rady pro středoškoláky
www.novamaturita.cz
Informace o podobě a harmonogramu nové maturity
www.eures.cz
Informace o trhu práce v Evropě
www.vaseprofese.cz
Poradna pro další profesní vzdělávání

Doporučené odkazy (především studentům 3. a 4. ročníku)
www.scio.cz poznatky současných vysokoškoláků a studentů VOŠ, přijímací zkoušky ap.
www.ssvs.cz informace o vyšších školách
www.vysokeskoly.cz adresář vysokých škol
www.tutor.cz informace o VŠ a kurzech
www.aleph.cz testy studijních předpokladů
www.infoabsolvent.cz informace pro absolventy škol

Vybrané vysoké školy:
www.vse.cz VŠE Praha
www.czu.cz ČZU Praha
www.jcu.cz Jihočeská univerzita Č. Budějovice
www.osu.cz Ostravská univerzita v Ostravě
www.polac.cz policejní akademie
www.cuni.cz Univerzita Karlova Praha
www.prf.cuni.cz Právnická fakulta UK
www.ff.cuni.cz Filosofická fakulta UK
www.vspji.cz VŠ polytechnická Jihlava
www.zcu.cz Západočeská univerzita v Plzni
www.vstecb.cz Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice

Užitečné informace pro studenty maturitních ročníků:



maturita, přihláška ke studiu, přijímací zkoušky
dny otevřených dveří na vysokých školách

Informace o možnostech dalšího studia:





www.fakulta.cz
www.ssvs.cz
www.scio.cz
www.qwo.cz

Důležité kontakty pro maturanty
www.kampomaturite.cz
Informace o přijímacích zkouškách, maturitě, pomaturitním studiu, alternativách studia. Rady
jak si vybrat VŠ. Jak vyplnit přihlášky, jak se odvolat v případě nepřijetí. Adresář vysokých
škol, adresář vyšších odborných škol, přijímací testy VŠ online, přihláška na VŠ, učebnice,
testy, knihy, přípravné kurzy, příprava k maturitě, nulté ročníky.
www.fakulta.cz
Vše o vysokých školách, přijímacích řízeních, testech
www.sokratescz
Přípravné kurzy na VŠ (Zlín)
www.pripravne-kurzy.cz
Jak úspěšně na VŠ
www.nulty-rocnik.cz
Komplexní přípravné studium na VŠ, právnické fakulty, společenskovědní obory,
ekonomické obory, lékařské a přírodovědné obory
Termíny a místa konání NSZ: http://www.scio.cz/in/2vs/nsz/terminy.asp
Ceník NSZ: http://www.scio.cz/in/2vs/nsz/platba.asp
Přihláška k NSZ: http://www.scio.cz/in/2vs/nsz/prihlaska.asp
VysokeSkoly.com
VyssiOdborneSkoly.com

Trenér - příprava na státní maturitu
Trenér - příprava na státní maturitu
Trenér je zcela nový projekt, jehož cílem je připravit studenty na státní maturitu, a to
prostřednictvím testů vypracovaných na základě katalogů společnosti CERMAT. Trenér je
v současné době určen studentům 3. ročníků středních škol (a studentům 1. ročníků
nástavbového maturitního studia). Právě oni budou těmi prvními, jichž se státní maturita
dotkne.
Testy lze objednávat ve formě on-line i v tištěné podobě. Trenér připravuje budoucí
maturanty na základní, tedy lehčí úroveň maturitní zkoušky.

Co Trenér nabízí:
- test z českého jazyka (didaktický test)
- test z matematiky (didaktický test)
- test z anglického jazyka (didaktický test a poslechový test)
- test z německého jazyka (didaktický test a poslechový test)
Absolvováním testu s ročním předstihem získávají studenti značnou výhodu. Včas odhalí své
silné a slabé stránky, čemuž lze přizpůsobit následnou přípravu. Podstatou testů TRENÉR je
rovněž pomoci studentům s výběrem volitelných předmětů.
Výjimečnost testů TRENÉR spočívá v tom, že veškeré úlohy v testech jsou vypracovány na
základě platných Katalogů požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky od Centra
pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Tematicky (obsahově) tedy úlohy odpovídají
přesně tomu, s čím se setkáte u maturit. I formou tištěné sady odpovídají dosud
prezentovaným testům od společnosti CERMAT.
Další informace na www.scio.cz/trener

Národní srovnávací zkoušky
Národní srovnávací zkoušky (NSZ) se v letošním školním roce konají celkem v šesti
termínech, na téměř třiceti místech České republiky a Slovenska. V letošním roce přijímá
podle NSZ více než 50 fakult, mezi nimi například i právnické fakulty v Praze a
Olomouci. První termín proběhne již 6. 12. 2008, uzávěrka přihlášek je 20. 11. 2008.
Podrobnosti o zkouškách a předmětech naleznete na adrese www.scio.cz/nsz.
Pro rychlejší orientaci vám přikládáme i odkazy na nejdůležitější informace:
Termíny a místa konání NSZ: http://www.scio.cz/in/2vs/nsz/terminy.asp
Ceník NSZ: http://www.scio.cz/in/2vs/nsz/platba.asp
Přihláška k NSZ: http://www.scio.cz/in/2vs/nsz/prihlaska.asp

Co s žákem, který je opilý nebo pod vlivem
omamných látek
Situace 1
Máme podezření, že je žák opilý nebo pod vlivem omamných
látek.
1. a) NEZLETILÝ ŽÁK
vyučující má povinnost kontaktovat zákonné zástupce
teprve se souhlasem rodičů může být provedeno testování
žáka

b) ZLETILÝ ŽÁK
souhlas k vyšetření a provedení lékařských testů dává žák
sám
odmítnutí souhlasu může být chápáno dle školního řádu jako
porušení povinností žáka
odmítnutí může být důvodem nezačlenění žáka do
vyučování, neboť jeho stav dává důvodnou pochybnost o jeho
schopnosti dbát o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o
bezpečnost a zdraví spolužáků
Situace 2
Žák je opilý nebo pod vlivem omamných látek.
je nezbytně nutné kontaktovat lékaře – případně přivolat
první pomoc
neprodleně je nutné kontaktovat zákonné zástupce
podle okolností uvědomit Policii ČR s podezřením ze
spáchání trestného činu
( trestným činem je podávání alkoholických nápojů mladistvým)

