AKO VYBRAŤ STREDNÚ ŠKOLU?
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Galanta

AKÉ INFORMÁCIE BUDEM EŠTE POTREBOVAŤ, O ČOM MÁM PREMÝŠĽAŤ?


Bude ma vybraný odbor baviť?



Aké mám šance, že sa na tento odbor dostanem?



Ako veľmi je odbor perspektívny, aké mám šance uplatniť sa na trhu práce?



Aké profilové predmety budú na vybranom odbore? Darilo sa mi v nich aj na základnej škole?



Ako ďaleko je škola od miesta bydliska, aké budú náklady na cestovanie alebo ubytovanie? Koľko času strávim cestovaním?



Akým spôsobom sa budem stravovať?

KDE NÁJDEM ĎALŠIE AKTUÁLNE INFORMÁCIE?


Komplexný poradenský systém KOMPOSYT

AKO VYBRAŤ STREDNÚ ŠKOLU?
Leták určený pre žiakov základných škôl a ich rodičov.

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie
Hodská 2352/62, 924 81 Galanta

https://www.komposyt.sk/


Nezamestnanosť absolventov stredných škôl

http://www.cvtisr.sk/skolstvo/regionalne-skolstvo/aktualne-analyzynezamestnanosti-absolventov-strednych-skol.html?page_id=10648


Internetový sprievodca trhom práce—kartotéka zamestnaní
http://www.istp.sk/kartoteka-zamestnani



e-mail: pppgalanta@psychology.sk
www.centrumga.sk

Naplnenosť škôl a možnosti štúdia—prehľad stredných škôl podľa kritérií
http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx



tel.: 031 / 780 56 14, fax: 031 / 702 08 30

Spracoval: PhDr. Maroš MAJKO, PhD.

Čo robím—stránka venovaná výberu štúdia a zamestnania, dotazník
http://www.corobim.sk
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE (dátumy si nezabudnite preveriť u výchovného poradcu)

AKO ZÍSKAM INFORMÁCIE O STREDNEJ ŠKOLE?



Na stredné školy si môžeš podať dve prihlášky, ak sa hlásiš aj na školu, kde
absolvuješ talentové skúšky, môžeš si podať tri prihlášky.





Prijímacie skúšky sa konajú väčšinou mesiac až dva pred skončením školského
roka, pri talentových skúškach ešte o niekoľko mesiacov skôr (marec-apríl).

Ak sa na škole uskutoční deň otvorených dverí, neváhaj a využi možnosť—
môžeš získať o škole veľa nových informácií, prezrieť si priestory školy, jej polohu a podobne.





Ak si chceš vybrať odbor s talentovými skúškami, prihláška musí byť odoslaná
na SŠ do 28. februára 2019, u ostatných odborov do 20. apríla 2019.

Nezabudni na internetové stránky školy—nájdeš tam veľa informácií o študijných a učebných odboroch, počet prijímaných študentov (alebo otváraných
tried), fotografie z rôznych školských akcií a mnohé ďalšie informácie.



Do 1. februára 2019 zverejní stredná škola na odboroch vyžadujúcich talentové skúšky kritériá prijatia, v prípade ostatných odborov do 31. marca 2019.





Ak poznáš niekoho, kto rovnaký odbor študuje alebo nedávno študoval, spýtaj
sa ho na názor, informuj sa o predmetoch, praxi a podobne.

Prijímacie skúšky na študijné odbory sa konajú v pondelok a vo štvrtok (13.5.,
16.5.2019).



Nezabudni ani na názory najbližších—rodičov. Veľmi dôležité sú aj informácie
od výchovného poradcu v Tvojej základnej škole (nájdeš ho na každej základnej škole), prípadne môžeš požiadať o pomoc aj Centrum pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie v Galante.



Nenechaj sa ovplyvniť názormi a nevyberaj strednú školu len podľa názoru
Tvojich kamarátov. Každý má iné záľuby, predpoklady a vlastnosti.



Vyberaj školu primeranú Tvojim školským výsledkom a záľubám.



Nezabudni sa poinformovať aj o možnosti uplatnenia po skončení strednej
školy.



Ak si žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, prever si vhodnosť
výberu odboru s výchovným poradcom, lekárom, psychológom alebo špeciálnym pedagógom.



Zisti si, koľko žiakov sa na Tvoj odbor hlási a koľko ich škola plánuje prijať a
zváž svoje šance.



Bez prijímačiek sa na štúdium dostaneš vtedy, ak dosiahneš na Testovaní 9 v
každom predmete minimálne 90% úspešnosť.



Ak budeš prijatý na strednú školu, základná škola Ti vydá zápisný lístok, ktorý
využiješ pri zápise.



Testovanie 9—2019 sa uskutoční 3. apríla 2019.

KRITÉRIÁ NA PRIJÍMANIE ŽIAKOV NA STREDNÉ ŠKOLY


Veľmi dôležité sú Tvoje výsledky na vysvedčení na konci ôsmeho ročníka a
polročné vysvedčenie v deviatom ročníku základnej školy.



Nezabudni na ostatné vysvedčenia z nižších ročníkov a zapájaj sa aj do rôznych
súťaží a olympiád.



Pripravuj sa na prijímacie skúšky, využi prípadne aj voliteľné predmety zamerané na prípravu na prijímacie skúšky a nepodceňuj Testovanie 9.

