
Jak vybírat střední školu 
 
Otázky, které by měl žák zvažovat při volbě povolání. 
 

Co mě baví? 
 

Žáci, které zajímají všeobecné vědomosti a jejichž perspektivou je studium na vysoké 
škole, volí gymnázium,popř. lyceum. Žáci zaměření na konkrétní obor a větší podíl 
praktických činností volí střední odborné školy. 

 
Na co mám? 

 
Žáci by si měli zvolit takový obor, který je bude bavit, bude přiměřený jejich 
schopnostem a dovednostem. Při výběru školy by měli žáci sebekriticky zhodnotit své 
studijní výsledky, popř. zvážit možnosti dalšího vzdělávání. 

 
Jaké mám šance na přijetí? 

 
Při rozhodování o volbě školy je vhodné si všímat, kolik uchazečů se v posledních letech 
na školu hlásilo a kolik jich bylo přijato. Jaký musí mít žák průměr známek na 
vysvědčení, aby měl šanci na přijetí. 

 
Najdu v oboru uplatnění? 

 
Poptávka po absolventech různých typů škol na trhu práce se průběžně mění. Je třeba 
sledovat jaká je perspektiva oboru, na který se žák hlásí, jaké procento absolventů zvolené 
školy je evidováno na úřadech práce a zda škola spolupracuje s potenciálními 
zaměstnavateli. 

 
Jaké jsou mzdové podmínky? 

 
Nezanedbatelná je otázka lukrativnosti zvoleného oboru. Je nutné také zvážit, zda rodiče 
budou mít po dobu studia dostatek finančních prostředků (školné, internát, cestovné, 
kapesné, stravné) k hrazení všech nemalých výdajů. 

 
Jak se dozvíte co nejvíce informací o vybrané střední škole? 

 
Informace o vybrané střední škole získáte v rámci „Dnů otevřených dveří“. Ty pořádají 
školy v různých termínech od října do ledna. Zde zjistíte jaká je šance na přijetí, jaká je 
možnost přestupu z učebního oboru do maturitního oboru či obráceně, zda přijímá škola 

bez přijímacích zkoušek, jak je škola vybavena pro výuku odborných předmětů, jaké 
jsou formy spolupráce školy se zaměstnavateli, jaké předměty se na škole vyučují, 
kolik procent maturantů se hlásí na vysokou školu, popř. kolik procent absolventů 
odchází po škole do praxe. Termín, kdy se dá škola navštívit zjistíte na adrese školy v 
přehledech středních škol nebo na internetových stránkách dané školy. Možnost navštívit 

danou školu je neocenitelnou pomocí při rozhodování. 



Jak se připravit na Den otevřených dveří 

 

• navštivte nejméně dvě, raději však tři školy 
• podívejte se přímo do výuky 
• na návštěvu školy se dobře nachystejte, připravte si otázky, na které chcete slyšet 

odpověď 
• na návštěvu školy, ať již v Den otevřených dveří či jindy, jděte v doprovodu svého dítěte 
• vyžadujte kvalifikované informace 
• odpovědi vyžadujte od kompetentního pracovníka školy 

  
Co byste například měli chtít vědět 

 

• odpovědi vyžadujte od kompetentního pracovníka školy 
• přijímá škola bez přijímacích zkoušek a kdy (prospěch, umístění v olympiádách) 
• jaká je šance na přijetí 
• jaká je možnost přestupu z uč. oboru do maturitního oboru či obráceně 
• jakými učiteli je zajištěna výuka cizích jazyků 
• je škola připojena na internet a má svoji webovou stránku, mají studenti přístup k 

výpočetní technice i mimo vyučování 
• jak je škola vybavena pro výuku odborných předmětů 
• jak a kde je zajišťována studentská 
• jaké jsou formy spolupráce školy se zaměstnavateli a jak se tato spolupráce projevuje ve 

výuce  
• spolupracuje škola pravidelně se zahraničními školami 
• studují na škole zdravotně postižení žáci spolu se zdravými spolužáky 
• jak škola přistupuje ke studentům s poruchami učení (dyslektici…) 
• jaké jsou výsledky žáků u maturitní zkoušky 
• připravuje se škola na reformu maturitní zkoušky 
• kolik procent maturantů se hlásí na vysokou školu či na vyšší odbornou školu a kolik je 

úspěšných 
• kolik procent absolventů školy odchází po škole do praxe 
• jaké procento absolventů je evidováno na úřadech práce 
• spolupracuje škola s potenciálními zaměstnavateli 
• jaká je perspektiva oboru, na který se dítě hlásí 
• jak škola řeší problémy s drogami nebo šikanou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deset  kroků k dobře složeným přijímacím zkouškám 
 

1. Zjistěte si včas, jak no tom  
2. Udělejte si plán přípravy a dodržujte ho 
3. Vyberte si nejvhodnější učební materiály 
4. Připravujte se systematicky, učte se efektivně, nic  nenechávejte na poslední chvíli 
5. Průběžně si ověřujte, co jste se už naučili 
6. Porovnejte se s dalšími účastníky zkoušek 
7. Natrénujte si nanečisto zkouškovou situaci 
8. Připravujte se i psychicky, buďte předem připraveni na stresovou situaci 
9. A pamatujte: klidní a jistí u zkoušek budete tehdy, když víte, že jste pro svůj úspěch 

udělali maximu 
10. Věřte si! 


