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úspěšně zvládnout přijímačky. Zbytečně ho vystrašíte. Nenuťte ho 
a připravte plán B pro sebe.

Co dělat, když vaše dítě nebude přijato ani na jednu školu? Podpořte 
ho tím, že mu nebudete vyčítat nic z toho, co si myslíte, že mohl udělat 
lépe. Především doporučujeme podívat se zpět a reflektovat alespoň 
proces přípravy na přijímací zkoušky a samotné zkoušky, popř. je-li to 
nutné, i proces rozhodování a volby oboru. Výsledkem reflexe mohou 
být informace významné pro další přemýšlení a rozhodování.   V případě, 
že  máte plán B, víte, které další kroky vás čekají. Jinak vezměte rozum 
do  hrsti, příp. kontaktujte kariérového či výchovného poradce základní 
školy a požádejte ho o radu. Zároveň doporučujeme se informovat 
na středních školách, kde to s přijetím neklaplo. Zde se můžete dozvědět, 
jaké jsou reálné šance vašeho dítěte (dle výsledků přijímacího řízení) 
při  podání odvolání. Někdy střední škola sama nabídne jiný obor, kde 
má volné kapacity pro přijetí. Může se stát, že je (ze zdravotních důvodů) 
možný přestup na jinou střední školu. 

Volná místa po zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek hlásí střední školy 
na příslušný krajský úřad a ten volná místa zveřejňuje na svých webových 
stránkách. Než vyjde či nevyjde odvolání, budete muset čekat, a s ohledem 
na míru nejistoty, kterou vy a vaše dítě snesete, můžete podat ve 2. kole 
další nové přihlášky na obory/školy, kde jsou ještě volná místa. 
V tomto případě podáváte jednu přihlášku na jednu školu, 
nicméně jich může být libovolný počet. Nové přihlášky vám 
poskytne opět vaše základní škola nebo i střední škola. Na obor, 
který vyžaduje lékařské potvrzení, toto musíte doložit.

Co když to právě letos bude jinak?
Důvodem, proč je dobré se o uvedené informace zajímat, není že by to, 

co se dozvíte, mělo vaše dítě případně odradit. Důsledkem získání těchto 
informací může být větší úsilí dítěte v přípravách na školu.

Otázka rodiče

Můžeme se nějak předem připravit na situaci, když se dítě nikam 
nedostane? A co máme dělat, když naše dítě nebude přijato ani na jednu 
školu?

Odpověď kariérového poradce

Veďte své dítě k tomu, ať má připravený plán B, případně ho připravte 
společně. Je důležité zdůraznit, že plán B není Ten Špatný Plán, nýbrž 
varianta, která je na druhém místě. Je obecně prima mít více variant. Pokud 
si vaše dítě připraví plán B jenom ze strachu, že se nedostane na vybranou 
školu/obor, může vyvolat tzv. sebenaplňující se proroctví, a tím ovlivnit 
svou budoucnost v nežádoucím směru. Bude-li to aktuální, můžete se 
k plánu B poměrně rychle vrátit a v klidu si vše ještě jednou promyslet 
a následovat ho. Moudro říká, kdo je připraven, není překvapen, a je to 
tak. Získáte náskok už tím, že připustíte jiný vývoj situace a budete na tuto 
variantu připraveni. A zcela pragmaticky: volná místa na středních školách 
se na některých oborech opět rychle zaplní.

Co víte, třeba při přípravě plánu B dojdete se svým dítětem na jinou 
zajímavou variantu jeho studijní/profesní cesty, která vás doteď nenapadla, 
protože jste se soustředili na to, co bylo tak nějak jasné nebo se to na 
první dojem nabízelo. Nyní třeba více vystoupíte ze zažitých rodinných či 
společenských stereotypů.

V případě, že vaše dítě není otevřené k přemýšlení o plánu B, 
nepřemlouvejte ho, jinak si může myslet, že nedůvěřujete jeho kapacitě 
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