
LOŇŠTÍ DEVÁŤÁCI  
LETOŠNÍM DEVÁŤÁKŮM 
vzkazník – pardubický díl 

                   Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR Pardubice, Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání 



 

Jaký obor studia je pro mne vhodný?  

Kde mohu takový obor studovat?  

Mám se rozhodnout pro tu či jinou školu?   

Jak mám zvládnout celý proces přijímacího řízení? 

 

 
 

Jsme přesvědčeni, že nejlepší tipy pro správnou volbu mohou dát 
právě ti, kteří v nedávné době takovým rozhodováním procházeli … 

 

Každý rok prožíváme v našem 
Informačním a poradenském středisku  
pro volbu a změnu povolání s deváťáky 
jejich rozhodování o dalším směřování.  

 

 

… Oslovili jsme proto loňské deváťáky a zeptali se jich na pár otázek, 

které souvisí s přechodem ze základní školy na školu střední.  



Věříme, že jejich odpovědi budou pro Vás, 

současné deváťáky, inspirativní.  

 

Přejeme hodně štěstí ve Vaší volbě 

2019 

Vždyť i oni hledali odpovědi na otázky, které si 

v souvislosti s volbou povolání kladete dnes vy. 

Za vytvořený vzkazník získal kolektiv pracovníků 

Kontaktního pracoviště Děčín  

Národní cenu kariérového poradenství 2017      

za přínos úřadu práce ke kariérovému rozvoji 

žáků základních škol. 

Tento vzkazník navazuje na úspěšné dva díly, které byly 

vytvořeny na Kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v Děčíně.  



Jak jsme pro Vás 
vzkazy získali? 

 

 

V rámci pilotního ověřování bylo osloveno 22 středních škol, z nichž se do 
dotazníkového šetření zapojilo 11 středních škol. 

 
Jaké školy se zapojily: 

DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, Pardubice; Gymnázium, 
Pardubice, Dašická; Labská SOŠ a SOU Pardubice; Obchodní akademie 
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice; Střední 
odborné učiliště zemědělské, Chvaletice; Střední průmyslová škola 
elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice; Střední průmyslová 
škola chemická Pardubice; Střední průmyslová škola potravinářství a 
služeb Pardubice; Střední škola cestovního ruchu a grafického designu; 
Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem; Střední 
zdravotnická škola Pardubice 

Kolik žáků dotazník vyplnilo: 462 
 
 

 
 





 

PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  
Od mala mě bavila práce na počítači a chtěla jsem tvořit různé hry a aplikace. 
 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  
Nikdo mě neovlivnil, rozhodla jsem se sama. 
 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  
Ano, splnila má očekávání. Učí mne tu programovat a obecně pracovat s počítačem, jak jsem 
očekávala. 
 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  
Studuji v okolí svého bydliště, protože čím blíž, tím líp. 
 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  
Přistupují k nám jinak než na základní škole, berou nás jako skoro dospělé. 
 

NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  
Navštívila jsem anglický gympl a střední školu elektrotechnickou. 
 

KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?  
Hledala jsem informace v knize, kterou jsme dostali v 9. třídě, a na internetu. 
 

JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?  
Učivo, co mi nešlo, jsem si nechala vysvětlit. 
 

JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?  
Všichni jsou zde milí a jsem ráda, že zde jsem. 
 

CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?  
Učte se na přijímačky, ale nepřehánějte to. A pokud vás baví práce na počítači, rozhodně doporučuji 
zvážit DELTU. 

DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, Pardubice 
maturitní obor 



PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  

Nebyla jsem úplně rozhodnutá, čím bych se chtěla v budoucnu zabývat a na co bych se chtěla zaměřit. 
Proto jsem jako střední školu zvolila gymnázium, které mě kvalitně připraví na vysokou školu. Na toto 
gymnázium jsem slyšela samé dobré ohlasy a spousta lidí mi ho doporučila. 
 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  

Rodiče a prarodiče, moji učitelé na základní škole, spolužáci... 
 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ? Ano. 
 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  
Škola je ve městě, kde bydlím, a mám na ni dobré reference. 
 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  

Na gymnáziu mám o hodně více učení a testů, tím pádem mám méně času na kamarády a zábavu, 
protože se musím pravidelně učit.  
 

KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?  

Většinu informací jsem měla z doslechu od kamarádů, kteří na danou střední školu chodí. Dále jsme od 
učitelů na základní škole dostávali různé katalogy škol a chodili jsme společně na dny otevřených dveří 
a výstavy středních škol. 
 

JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?  

Navštěvovala jsem přípravné kurzy na gymnáziu, na které jsem se později hlásila, a navštěvovala jsem 
i kurzy u nás na základní škole. Doma jsem si dělala různá cvičení a zkoušela jsem si vyplnit přijímačky 
z předchozích let. 
 

JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?  

Na škole se mi moc líbí, ale ze začátku bylo velmi těžké se tu zorientovat. Prostředí je příjemné a učitelé se 
nám snaží vycházet vstříc, protože vědí, jak náročný je nástup na novou školu. Moji noví spolužáci jsou 
skvělí. Hned na začátku školního roku jsme jeli na adaptační pobyt, kde jsme se všichni seznámili, a můžu 
říct, že máme skvělou třídu a skvělý kolektiv, dokonce bych řekla, že lepší než na základní škole. 
 

CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?  

Hlavně ať výběr školy nepodcení a vyberou si školu, na které se jim bude líbit, a ať vybírají podle toho, co 
je baví a neohlíží se moc na ostatní. Taky ať se moc nestresují před přijímačkami. Hlavně je důležité občas 
si od všeho učení odpočinout. 

Gymnázium, Pardubice, Dašická 



 

PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  
Baví mě péct a cukrařina. 
 
 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  
Nikdo, rozhodla jsem se sama. 
 
 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  
Ano, splňuje. 
 
 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  
Je to blízko mého bydliště, zhruba 20 km. 
 
 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  
Střední je příprava na práci. 
 
 

NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  
Ano, tuhle školu a Střední prům. školu potravinářství a služeb. 
 
 

KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?  
Na internetových stránkách. 
 
 

JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?  
Přijímačky jsem nedělala. 
 
 

JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?  
Spolužáci jsou fajn a učitelé jak kteří. 
 
 

CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?  
Tuhle školu bych doporučila, hodně naučí, nové zkušenosti. 
 

Labská SOŠ a SOU Pardubice 
obor s výučním listem - Cukrář 



 

PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  
Nevěděla jsem, kam jít, a nechtělo se mi na gymnázium. 
 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  
Kamarádi, které jsem na škole znala. 
 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  
Ano. 
 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  
Studuji, nechtělo by se mi nikam dojíždět. 
 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  
SŠ je rozhodně náročnější, je potřeba více samostudia. 
 

NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  
Ano, na den otevřených dveří. 
 

KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?  
Na webovkách, od kamarádů. 
 

JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?  
Zkusila jsem si nějaké testy, jinak ne. 
 

JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?  
Učitelé průměr, někteří výborní, někteří ne. Snaží se nás ale všichni připravit na maturitu. Prostředí 
zastaralé, ale nová paní ředitelka se teď snaží. 
 

CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?  
Pořádně si rozmyslete, co byste v budoucnu chtěli dělat. Běžte se na školu podívat a ptejte se. Pokud 
nechcete na gympl, ale stále mít všeobecný přehled + odborné vědomosti -> běžte na OA. 

Obchodní akademie  
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice 



 

PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  
Šla jsem sem kvůli kamarádce (která po týdnu odešla), ale původně to byla záchranná síť. 
 
 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  
Jak říkám, kvůli kamarádce. 
 
 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  
No popravdě jsem čekala, že to tu bude jednodušší. 
 
 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  
Školu mám půl hodiny autobusem. 
 
 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  
Rozhodně odborné předměty a jiný kolektiv (ve třídě jsem jediná holka). 
 
 

NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  
Ano, dokonce tuto. 
 
 

KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?  
Od přátel, na internetu, přímo zde na škole. 
 
 

JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?  
Chodila jsem na doučování, učila se... I přes to, že toto není maturitní obor, učila jsem se, protože jsem 
se chystala na přijímačky i jinam. 
 
 

JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?  
Ve třídě jsem jen s kluky, takže je to někdy vyčerpávající, ale můžu se na ně spolehnout. Vždy mi rádi 
pomůžou, hlavně o praxích. Nové prostředí beru dobře. S učiteli asi vycházím, i když někteří to berou až 
moc vážně. 
 
 

CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?  
Že to není škola pro blbce a lenochy, jak se říká. 

Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice 
obor s výučním listem 



 

PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  
Myslela jsem si, že mě vybraný obor bude bavit. 
 
 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  
Rodina. 
 
 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  
 
 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  
Chtěla jsem se podívat i na jiná místa než tam, kde bydlím. 
 
 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  
Těžší učivo zaměřené na jeden obor, více volnosti. 
 
 

NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  
Ano, tu na které studuji. 
 
 

KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?  
Na internetu. 
 
 

JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?  
Zkoušela jsem si SCIO testy doma. 
 
 

JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?  
Spolužáci jsou hodní, učitelé jak kteří, občas se v prostředí školy řeší nesmyslné věci, ale jinak je dobrá. 
 
 

CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?  
Aby pečlivě zvažovali, kterou školu si vybírají, a popovídali si o ní s někým, kdo ji už absolvoval. 

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 
maturitní obor 



 

PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  
Protože mě chemie baví a mám ráda kriminálky. 
 
 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  
Učitelka chemie, rodiče, televize (Kriminálka: Oddělení kybernetiky). 
 
 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  
Zatím ano. 
 
 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  
Nestuduji v místě bydliště, protože neměli obor, který bych chtěla. 
 
 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  
Delší časový rozvrh, nové poznatky, jiní učitelé. 
 
 

NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  
Ano, školu kterou nyní studuji, a dvě gymnázia. 
 
 

KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?  
Internet, burzy škol. 
 
 

JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?  
Procvičovala předešlé testy. 
 
 

JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?  
Spolužáci jsou nejlepší, co mě mohlo potkat. Máme naprosto skvělý kolektiv. Noví učitelé jsou v pohodě 
až na pár výjimek. Člověk si musí zvyknout. Nové prostředí je mi sympatické. 
 
 

CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?  
Ať si vyberou školu, která je bude bavit. Je to jejich volba života. 

Střední průmyslová škola chemická Pardubice 
maturitní obor – Aplikovaná chemie 



 

PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  
Protože mi to přišlo jako zajímavá výzva a mám ráda tělocvik. 
 
 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  
Myslím, že jen já sama. 
 
 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  
Ano. 
 
 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  
Protože v mém bydlišti je jen gympl a grafik, což není pro mě. 
 
 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  
Určitě hned na začátku jsem vnímala rozdíl, že na střední nám začali vykat. Je to takové víc uvolněné, 
když se k vám nechovají už tolik jako k malému děcku. 
 
 

NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  
Ano. Přesně 3. Dvě obchodní školy a pak tu, na které jsem. 
 
 

KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?  
Na všemožných stránkách. Hlavně v Atlase středních škol, co jsme dostali na základní škole. 
 
 

JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?  
Učila jsem se sama doma z přijímaček z předešlých let, a i když jsem nechodila na žádné přípravné 
kurzy, tak jsem dopadla v celku dobře, takže se učit a nestresovat. 
 
 

JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?  
Na začátku byl pro mě oříšek se na škole zorientovat, ale zvykla jsem si. Ráda jsem uvítala novinku, že 
skoro na každý předmět máme jiného učitele, a určitě jsem ráda za svoje nové spolužáky. Určitě je to 
lepší kolektiv, než co jsem měla na základní škole, a je s nimi větší sranda. 
 
 

CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?  
Nepodceňujte učení na přijímačky, zkuste se tolik nestresovat a hlavně si věřte. Všechno je jen ve vašich 
rukách a nikdo to za vás neudělá, tak hodně štěstí   ♥  

Střední průmyslová škola chemická Pardubice 
maturitní obor – Bezpečnostně právní činnost 



 

PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  
Mám ráda požární sport a celkově se od mala zajímám o hasiče. 
 
 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  
Bylo to čistě moje rozhodnutí. 
 
 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  
Ano. 
 
 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  
Nestuduji v místě bydliště, protože jsem chtěla jít na tuto školu. 
 
 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  
Je tady více učiva, ale lépe s vámi učitelé jednají, je s nimi lepší domluva a rozumí vám. 
 
 

NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  
Ano. 
 
 

KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?  
Na internetu, od lidí, co chodí na tuto školu do vyšších ročníků. 
 
 

JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?  
Dělala jsem si přijímačky z předchozích let. 
 
 

JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?  
Je to velká změna, třídní učitel je na nás hodný a pomáhá nám a třída je taky fajn. Je dobré, že máme 
stejné zájmy. 
 
 

CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?  
Nenechte se ničím ani nikým ovlivňovat, je to jen vaše rozhodnutí, to vy se později budete povoláním, 
které si vyberete, živit. 
 

Střední průmyslová škola chemická Pardubice 
maturitní obor – Požární ochrana 



 

PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  
Protože mě ten obor baví a chtěla bych se tomu věnovat i nadále. 
 
 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  
Já sama. Šla jsem si za svým snem. 
 
 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  
Ano, zatím. 
 
 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  
U mě jinak v blízkosti nic není. A tahle škola mi přišla fajn a splňuje má očekávání. 
 
 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  
Je to teď více zaměřené na můj obor, který jsem si vybrala. Je to více fajn - 1 týden praxe a druhý týden 
škola. 
 
 

NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  
Ano, je to lepší, když se tam jdete podívat. Aspoň si to můžete prohlédnout a dozvědět se něco víc. 
 
 

KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?  
Na internetu, od kamarádek i od jedné známé, která je také kadeřnice. 
 
 

JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?  
Se třídou na základce jsme se učili a připravovali, abychom uspěli. 
 
 

JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?  
100 lidí 100 chutí, né každý si sedneme, změna je život. 
 
 

CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?  
Jdi za svým snem. Hodně štěstí, budeš ho potřebovat. 
 

Střední průmyslová škola chemická Pardubice 
obor s výučním listem - Kadeřník 



Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice 
maturitní obor 

 

PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  
Kvůli zajímavému oboru a předmětům. 
 
 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  
Nikdo, rozhodla jsem se sama. 
 
 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  
Jak v čem, někdy přemýšlím, zda jsem udělala dobře, někdy je to přesně to, co jsem hledala. 
 
 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  
Mám tu rodinu, kamarády, nemusím dojíždět, vše mám na dosah ruky. 
 
 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  
Přístup učitelů, na SŠ je více učení. 
 
 

NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  
Ano. 
 
 

KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?  
Na výstavě středních škol, internet, katalog SŠ. 
 
 

JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?  
Různé vzory úloh u přijímaček, ve škole. 
 
 

JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?  
Každý je jiný a myslím si, že si se všema rozumím. S prostředím jsem se zadaptovala. 
 
 

CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?  
Jdi za tím, co chceš, protože je to volba TVÉHO budoucího života, nenech se ovlivnit a udělej pro svou 
budoucnost maximum. 



 

PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  
Protože můj brácha dělal taky tuhle školu a mně se to zalíbilo, tak jsem šla na to samé. 
 
 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  
Nikdo, já sama jsem si to vybrala. 
 
 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  
Ano. 
 
 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  
Nemáme tu střední školu, jenom základní a školku. 
 
 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  
Základní škola je taková, že nepřemýšlíme nad tím, co budeme dělat, ale na střední škole, tam už 
myslíme na to, co nás čeká. 
 
 

NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  
Ne. 
 
 

KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?  
Na internetu.  
 
 

JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?  
Nijak, nedělala jsem přijímačky. 
 
 

JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?  
Fajn lidi. 
 
 

CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?  
Ať si vyberou sami podle sebe obor, na jaký chtěj jít. 

 

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice 
obor s výučním listem 



 

PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  
Protože mě baví cestovat a chtěla jsem víc umět jazyky. 
 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  
Nikdo. 
 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  
Ano. 
 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  
Protože tam nemám školu, která by mi vyhovovala. 
 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  
Je tady více učiva, musím vstávat dřív, oproti základní škole mě to baví. 
 

NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  
Ano, tuhle a hotelovou v Poděbradech. 
 

KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?  
Na internetu. 
 

JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?  
Chodila jsem na doučování z matematiky a český jazyk jsem se učila doma. 
 

JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?  
Spolužáci jsou skvělí a učitelé jsou taky fajn. 
 

CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?  
Rozhodně se na ty přijímačky připravujte, není to zbytečný, ať máte jistotu, že se dostanete, kam 
chcete. 

Střední škola cestovního ruchu a grafického designu 
maturitní obor – Cestovní ruch 



 

PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  
Protože se o koně zajímám od dětství a tato škola mě dost zaujmula. 
 
 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  
Přátelé a rodina, ale stejně to bylo mé rozhodnutí. 
 
 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  
Ano splňuje, škola mě baví, dělám, co mám ráda. 
 
 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  
Nestuduji v místě bydliště, protože v okolí nebyla žádná škola, co by mě více zaujmula. 
 
 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  
Střední je přímo zaměřená na daný obor. 
 
 

NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  
Ano, právě školu v Kladrubech a v Lanškrouně. 
 
 

KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?  
Na internetu a v Brně na Veletrhu středních škol. 
 
 

JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?  
Přijímačky jsem nedělala. 
 
 

JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?  
S lidmi problém nemám a škola i internát na mě působí dobře. 
 
 

CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?  
Vyber si školu, která je ti blízká oborem, aby tě bavila, a vyber si něco, v čem máš i budoucnost. 

Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem 
obor s výučním listem 



 

PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  
Baví mě pomáhat a starat se o lidi. 
 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  
Moje babička. 
 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  
Ano. 
 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  
Blízko mého bydliště není zdravotnická škola. 
 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  
V náročnosti učení. Musím tomu věnovat víc času než na základce. 
 

NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  
Ano. 
 

KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?  
Na internetu nebo ve škole. 
 

JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?  
  
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ? 
Zvykla jsem si. 
 

CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?  
Běžte na zdrávku, jen pokud k lidem máte nějaký vztah a baví vás se o ně starat. 
Vždy si vyberte školu podle sebe a né co vám vybrali rodiče! 

Střední zdravotnická škola Pardubice 
obor s výučním listem - Ošetřovatelka 





 

PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  
Při výběru školy jsem se rozhodl pro obor IT, tato škola, dle mého názoru, tento obor vyučuje perfektně. 
Rozhodoval jsem se ještě mezi další školou, nakonec jsem na základě kladných referencí zvolil tuto. 
 
 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  
Rozhodoval jsem se sám. S rodiči jsem průběžně diskutoval, ale rozhodnutí bylo na mně. 
 
 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  
Ano, splňuje. 
 
 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  
V místě mého bydliště se nachází pouze jedna střední škola – osmileté gymnázium – to jsem opustil, 
abych se mohl zabývat konkrétním oborem, který mne baví. 
 
 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  
Žádné (zatím) kromě více odborných předmětů. Z gymnázia jsem na podobný styl výuky zvyklý, proto 
jsem nebyl překvapen a rozdíl nevidím. 
 
 

NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  
Ano, Elektrotechnu v Pardubicích a Kybernu v Hradci Králové. 
 
 

KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?  
Na webových stránkách školy. 
 
 

JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?  
Nepřipravoval jsem se vůbec. 
 
 

JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?  
Sedím v první řadě, takže spíše nevidím. Se spolužáky si rozumím, sedli jsme si. Učitelé jsou skvělí 
a rodinné prostředí naší školy mi vyhovuje. 
 
 

CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?   
Nepodcenit přípravu! Já sám jsem prvák podcenil a dohánět zmeškané učivo není příjemné. 

DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, Pardubice 
maturitní obor 



 

PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  
Nevěděl jsem, kterým směrem se chci vydat, a tato škola mně k tomu dá více času a dobrou přípravu na 
vysokou školu. 
 
 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  
Mí rodiče a kamarádi na tomto gymnáziu 
 
 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  
Ano splňuje. 
 
 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  
Nestuduji přímo v místě bydliště, protože v mém okolí není žádná střední škola. 
 
 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  
Náročnost a množství učiva a nutnost si čas rozvrhnout. 
 
 

NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  
Ano. 
 
 

KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?  
Od kamarádů a při dnech otevřených dveří. 
 
 

JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?  
Chodil jsem na přípravné kurzy. 
 
 

JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?  
Jako nový začátek s čistým štítem. 
 
 

CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?   
Dobře a s rozmyslem si vyberte střední školu, jinak toho už během prvních pár měsíců této volby budete 
litovat. 

Gymnázium, Pardubice, Dašická 



 

PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  
Zajímal mě obor a baví mě práce se sladkým. 
 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  
Rodiče. 
 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  
Ano. 
 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  
Protože jsem nechtěl dojíždět. 
 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  
Více učení. 
 

NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  
Ano, již zmiňovanou Labskou a Potravinářskou střední školu. 
 

KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?  
Na internetu. 
 

JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?  
Učil jsem se a snažil se vše si vyhledat. 
 

JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?  
Učitelé jsou v pohodě, škola je fajn a na třídu se dá vždy zvyknout. 
 

CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?   
Ničeho se nebát a zkoušet nové věci. 
 

Labská SOŠ a SOU Pardubice 
obor s výučním listem - Cukrář 



 

PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  
Suprový krátký rozvrh. 
 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  
Já sám. 
 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  
Tak určitě. 
 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  
Nelíbí se mi školy v místě bydliště. 
 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  
Množství učiva. 
 

NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  
Ano. 
 

KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?  
Na internetu. 
 

JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?  
Přípravné kurzy. 
 

JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?  
Jsem spokojen. 
 

CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?   
Hodně štěstí. 
 

Obchodní akademie  
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice 



 

PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  
Od malička jsem se věnoval zemědělství, dělal jsem doma s tátou traktory a pomáhal dělat auto. Potom 
mě to začalo bavit a chytl jsem se toho. 
 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  
Tak hlavně kamarádi a trochu rodiče. 
 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  
Ano, ale nejvíc se těším až budeme opravovat (auta, traktory). 
 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  
Protože bydlím ve vesnici, kde nic není. 
 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  
Je to skoro stejné jako na základce, ale o něco těžší.. 
 

NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  
Nenavštívil. 
 

KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?  
Jezdili jsme se školou na Technohrátky. 
 

JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?  
Přijímací zkoušky jsem nedělal. 
 

JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?  
Tak je to maličko jiné než na základce, je to přísnější. 
 

CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?   
Když je baví zemědělství (traktory, oprava aut, kombajnu, zemědělskýho příslušenství), tak určitě 
doporučuju. 

Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice 
obor s výučním listem 



 

PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  
Protože jsem chtěl něco v IT oboru. 
 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  
Moje okolí, hlavně bratránci, kteří jsou také programátoři. 
 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  
Do jisté míry, ale v tomto oboru (IT) se věci mění tak rychle, že se škola nestíhá přizpůsobovat. Proto je 
třeba se na školu nespoléhat a volit sebevzdělávání. Nicméně i na této škole jsou kvalitní učitelé. 
 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  
Mám to kousek, náklady jsou malé a také nemusím vstávat brzy. 
 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  
Střední škola je více odborná, takže člověk může častěji dělat věci, které ho baví. 
 

NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  
Den otevřených dveří na SPŠE. 
 

KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?  
Na internetu, od známých. 
 

JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?  
Udělal jsem si pár vzorových testů. 
 

JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?  
Se spolužáky máme společné téma technologií. Někteří z učitelů jsou odborníky, takže se lecčemu dá 
přiučit. 
 

CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?   
Je to klišé, ale jděte si za tím, co vás baví. A hlavně nečekejte, že se o vás někdo nebo stát postará. 
Buďte sami plně zodpovědní za svoje jednání a vemte to do svých rukou. 

 

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 
maturitní obor 



 

PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  
Zajímá mě tento obor. 
 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  
Má zvědavost a rodiče. 
 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  
Ano. 
 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  
Mám to blízko domů a od míst, které mám rád. 
 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  
SŠ je lepší, učí se zde zajímavější věci. 
 

NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  
Ano. 
 

KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?  
Na internetu. 
 

JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?  
Asi 4 hodiny. 
 

JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?  
V pohodě. 
 

CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?   
Běž dělat, co tě baví. 

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 
obor s výučním listem 



 

PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  
Baví mě chemie a rád poznávám nové věci okolo sloučenin. 
 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  
Nikdo. 
 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  
Zatím ano. 
 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  
Protože je to daleko. 
 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  
Noví učitelé, spolužáci a mnohem těžší učení. 
 

NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  
Ano. 
 

KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?  
Na webových stránkách a v katalogu škol. 
 

JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?  
Procvičoval jsem si pouze matematiku. 
 

JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?  
Spolužáci jsou super, učitelé jsou trochu přísní, ale naučí. 
 

CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?   
Hlavně žádný stres a hodně snahy a vyplatí se to. 

 

Střední průmyslová škola chemická Pardubice 
maturitní obor – Aplikovaná chemie 



 

PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  
Už od mala jsem se chtěl stát policistou a tohle je jedna ze škol, z které pak mohu jít na policistu. 
 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  
Nikdo. 
 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  
Ano. 
 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  
Protože jsem si ji prostě vybral. 
 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  
Musíš se více učit, nechovají se k tobě jako k dítěti a je jiné rozmezí známek (že je přísnější). 
 

NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  
Ano. 
 

KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?  
Na přednášce a pak na internetu. 
 

JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?  
V ZŠ jsme měli přípravný kurz a pak doučování z matiky. 
 

JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?  
Skoro stejný jak na ZŠ chováním. 
 

CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?   
Ať si vyberou školu, která je bude bavit. 

 

Střední průmyslová škola chemická Pardubice 
maturitní obor – Bezpečnostně právní činnost 



 

PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  
Už od mala chodím do hasičského kroužku, a jelikož mě to stále baví, proto požární ochrana – hasiči. 
 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  
Rodiče a mé zájmy. 
 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  
Celkem anooo. 
 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  
Je to škola s tímhle zaměřením nejblíže mému bydlišti. 
 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  
Více volnosti, dělám to kvůli sobě, něco je těžší, něco zase lehčí. 
 

NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  
Ano, tuto. 
 

KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?  
Internet, Atlas školství. 
 

JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?  
Doučováním na ZŠ a psaním testů. 
 

JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?  
Je to fajn. 
 

CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?   
Zaměřit se na to, co je baví, jak je vidí rodiče, čím by chtěli jednou být. 

 

Střední průmyslová škola chemická Pardubice 
maturitní obor – Požární ochrana 



 

PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  
Vybral jsem si ji, protože mě obor kadeřník zajímá. 
 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  
Navrhli mi to rodiče. 
 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  
Ano. 
 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  
Protože to mám kousek od domova. 
 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  
Střední škola je podle mě lepší než základní škola. 
 

NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  
Ne. 
 

KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?  
Na internetu. 
 

JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?  
Nedělal jsem přijímačky. Šel jsem na 3letý obor. 
 

JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?  
Se spolužačkama se dá dobře komunikovat, učitelé jsou hodný, prostředí je hezké. 
 

CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?   
Vzkázal bych jim to, že na této škole je to super. 

 

Střední průmyslová škola chemická Pardubice 
obor s výučním listem - Kadeřník 



PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  
Vybral jsem si ji proto, že tahle škola je jediná v celé ČR, a tudíž si myslím, že budu mít uplatnění na trhu 
práce. 
 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  
Rodina. 
 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  
V něčem ano, v něčem ne. 
 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  
Mám bližší dojezd do školy, vyhovuje mi to kvůli času na koníčky. 
 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  
Na střední škole se musí více učit a je tam jiný přístup. 
 

NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  
Ano navštívil – sportovní gymnázium, stavební školu v HK. 
 

KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?  
Na portálu středních škol. 
 

JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?  
Moc jsem se nepřipravoval, udělal jsem si pár testů k přijímačkám. 
 

JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?  
Mám super spolužáky a celkově kamarádské prostředí. 
 

CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?   
Hlavně si vyberte, co by vás v životě bavilo. 
 

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice 
maturitní obor 



 

PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  
Chci pracovat v gastronomii. 
 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  
Nikdo, pracovní pozice. 
 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  
Ano, připraví mě do zaměstnání. 
 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  
Do školy i na praxi mám pět minut pěšky. 
 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  
Rozdíly nevnímám. 
 

NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  
Ano, podíval jsem se na umístění školy a prostředí. 
 

KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?  
Na internetu a burze škol. 
 

JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?  
Nedělal jsem. 
 

JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?  
Dobře. 
 

CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?   
Zamysli se nad svým životem a nad tím, co tě baví a chceš, aby tě živilo. 
 

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice 
obor s výučním listem 



 

PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  
Mám rád cestování a jazyky. 
 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  
Mamka, bratr. 
 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  
Spíše ano. 
 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  
Protože je to nejbližší škola s tímto oborem. 
 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  
Vykání, vyšší úroveň studia. 
 

NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  
Ano. 
 

KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?  
Burzy škol a internet. 
 

JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?  
Méně než ostatní. 
 

JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?  
Zatím se mi vše líbí. 
 

CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?   
Jít za tím, co je baví, pokud chtějí na vysokou školu, ať si zvolí gymnázium a naopak. 

Střední škola cestovního ruchu a grafického designu 
maturitní obor – Cestovní ruch 



 

PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  
Protože se mi zalíbila a chci a chtěl jsem pomáhat lidem. 
 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  
Moje rodina, protože mám v rodině lidi ve zdravotnictví. 
 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  
Ano. 
 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  
Blízko mého bydliště je zdravotnická škola, ale chtěl jsem zkusit i dojíždět a jak to zvládnu a chtěl jsem 
poznat lidi z jiného kraje. 
 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  
Musím se hodně učit. 
 

NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  
Ano. 
 

KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?  
Na internetu, od přátel. 
 

JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?  
  
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?  
Spolužáci jsou fajn, i učitelé. Ze začátku jsem se bál, ale zvládám to dobře. 
 

CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?   
Ať se zamyslí, kam opravdu chtějí, a ať jdou tam, co je baví. 
 

Střední zdravotnická škola Pardubice 
obor s výučním listem - Ošetřovatel 





PROČ JSTE SI VYBRALI  
PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  

Zaujala mě na dni otevřených dveří (na rozdíl od ostatních). Byl to 
můj sen už od malička. Záliba v oboru ve volném čase. Měla 
nejlepší reference. Protože nejsem plně rozhodnutá o své 
budoucnosti a tato škola mi poskytne mnoho možností. Velký 
výběr VŠ po maturitní zkoušce. Výzva, prestiž. Nechtěl jsem se 
učit předměty humanitního typu, které jsou na gymnáziích. 
Finančně zabezpečená budoucnost. Jdu ve šlépějích rodiny. 
Protože se mi na dni otevřených dveří líbil způsob vyučování 
a škola na mě působila pěkným dojmem. Dočetla jsem se, že má 
velmi velikou úspěšnost při přijetí na vysokou školu. Budoucí 
jistota zaměstnání. Protože je to můj koníček, který mám ráda 
a baví mě už od malička. Dobrá pověst školy. Chtěla jsem ukázat, 
co umím. Z důvodu velkého uplatnění na trhu práce. Podobá se to 
mým mimoškolním aktivitám. Kvůli rodinnému podniku. Protože 
mi tato škola zajistí dobré vzdělání a zároveň individuální plán, 
takže mám i dost času na sport. Protože se mi na dni otevřených 
dveří líbil způsob vyučování a škola na mě působila pěkným 
dojmem. Může mi nabídnout kvalitní vzdělání a přípravu na 
vysokou školu.  

 



KDO TĚ OVLIVNIL  
PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ? 

Nikdo mě přímo neovlivnil, chtěla jsem slyšet názory různých lidí, 
ať už rodiny nebo známých, ale ve svém rozhodnutí jsem se řídila 
hlavně svým vlastním pocitem. Já sama, od malička jsem se tomu 
oboru chtěla věnovat. Při rozhodování mě ovlivnil otec. Řekl mi, 
že mám přijmout výzvu. Rozhodla jsem se sama za sebe. Moje 
třídní učitelka. Nikdo, rodiče mě podporují v tom, co mě baví. 
Informace od bývalých deváťáků, kteří nás později na základce 
navštívili a podělili se o své dojmy. Vlastně mě nikdo neovlivnil, 
akorát podporoval při mém rozhodnutí. Protože už mám výuční 
list a chtěla jsem pokračovat ve svém oboru, hledala jsem školu, 
která mi to umožní. Rodiče, ale bylo to mé rozhodnutí, kam půjdu. 
Já a můj koníček. Kamarádka, která tuto školu studovala. 
Prezentace na dni otevřených dveří. Chemikář na ZŠ. Nikdo, 
rozhodoval jsem se sám. Strýc, který v tom oboru pracuje. Přátelé, 
kteří mají dobré zkušenosti s touto školou. 

 



PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ 
V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  

Chtěl jsem být víc samostatný. Tato škola mě zaujala natolik, že 
dojíždím 250 km. Nejde o místo, ale o kvalitu vzdělání. Protože 
jsem chtěl studovat někde v jiném městě. Trochu i zažít, jak se žije 
ve velkém městě a studovat na dobré škole. Jelikož je tato škola 
pro mě dokonalá, nemám problém s dojížděním. Nechci být na 
intru. Studuji tady kvůli hokeji. Protože mám rád vlaky a takhle 
můžu jezdit každý den. Doma bych chyběl. Protože jsem chtěla 
mít školu a své koníčky v jednom městě. Abych ušetřila peníze na 
jízdné. Chtěla jsem se podívat jinam, poznat nové prostředí a lidi. 
Lákal mě pobyt na intru, noví lidé. Škola v mém místě bydliště 
neumožňuje nástavbové studium. Jsem z Hradce, ale studuju 
tady, protože se mi ta škola více líbila. Nestuduji v místě bydliště, 
protože mi to bylo jedno, jestli to bude blízko nebo daleko od 
bydliště. Důležitější bylo, že mě to bude bavit. V okolí mého 
bydliště není škola s tímto zaměřením. Studuji v blízkosti svého 
bydliště kvůli sportovnímu klubu a kamarádům, které bych nerada 
opustila. 

 



JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁTE MEZI 
ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  

Je to jiné skoro ve všem. Učení, kolektiv a učitelé. Lepší přístup, 
více volnosti, učení se něčeho, co vás baví, a potřebujete v životě. 
Střední školy jsou těžší jak základní, ale více se zde naučíme. 
Máme zde odborné předměty. Rozhodně počítání absence a větší 
samostatnost. Je delší výuka, více se tu učí a je přísnější 
známkování, mám tu praxe. Střední škola už připravuje na práci. 
Více odborného učení; chovají se k nám už víc jako k dospělým; 
praxe; není to jen sezení v lavici. V případě gymnázia až tak 
markantní rozdíl nevnímám, učivo je probíráno pouze do větších 
podrobností a jsou více zdůrazňovány mezipředmětové 
souvislosti. Přístup učitelů ke studentům je pohodovější, ale 
přísnější. Hodiny jsou více o výkladu než o hraní a prezentacích. 
Větší povinnosti, celá třída se chce učit, zkoušení, bakaláři, musím 
se starat sama o sebe. Na střední škole je třeba se více 
připravovat na hodiny i doma. Na základce jsem nemusel nic dělat 
a měl jsem jedničky. Tady to tak úplně není. Značné. Studijní 
i časová náročnost. Kantýna a day off. Na základní škole se učí vše, 
na střední škole máme zaměření. V kantýně je káva.  

 



JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁTE MEZI 
ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  

Náročnost, časové problémy kvůli dojíždění. Obtížnost, 
profesionalita proti základní škole. Žáci mají větší volnost, ale větší 
zodpovědnost. Základní předměty jsou na učňáku o dost lehčí 
(angličtina, čeština,…). Střední škola mi přijde jednodušší, 
nemáme tam tolik předmětů jako na základní škole. Na střední 
škole už je to spíše o tom, že sami chcete a musíte si uvědomit, že 
to děláte sami pro sebe. Rozhodně je to o něco složitější, ale 
každý z učitelů (ze základky i ze střední) se mi vždy snažil vyjít 
vstříc. Stačí ukázat snahu a zlepšovat se. Množství učení na SŠ je 
větší, ale studium zábavnější. Více textu na učení, vykání od 
učitelů, více stěhování do různých tříd během dne. Máme tu lepší 
kolektiv a učitelé se k nám chovají jako k dospělým. Na SŠ učitele 
nezajímá váš průměr. Učivo je složitější a učitelé nás už nevodí „za 
ručičku“. Máme větší volnost. Na střední škole musím být víc 
samostatná. 

 



KDE JSTE HLEDALI INFORMACE        
O STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH?  

Internet – stránky škol, návštěva dnu otevřených dveří, informační 
reklamní letáky, od známých, burzy škol. Na internetu, na úřadě 
práce a v katalogu středních škol. Ptala jsem se svého okolí 
a hledala recenze a různé informace o školách, které mě zaujaly. 
V katalogu škol, na stránkách webu, youtube, od lidí, co ji 
vystudovali nebo studují. Na internetu, nebo když jsem znal 
někoho, kdo s tou školou má zkušenosti, tak jsem se ho zeptal. 
Našel jsem si rozvrh na internetu. V Atlasu školství a na burzách 
škol. Na výstavě SŠ v Ideonu. Infoabsolvent, Úřad práce. Většinu 
informací mám od výchovné poradkyně z mé základní školy, 
zbytek jsem si dohledávala na základě informací z doslechu a od 
spolužáků. 

 

 



JAK  JSTE SE PŘIPRAVOVALI NA 
PŘIJÍMAČKY?  

Učil jsem se a hledal věci, ve kterých jsem měl problém, které 
jsem se následně doučil. Chodil jsem na přípravné kurzy zde na 
gymnáziu, které byly skutečně velmi přínosné. Nepřipravoval, taky 
jsem se tam skoro nedostal. Zkoušela jsem přijímací zkoušky 
z předchozích let. Připravovali nás na základní škole, kde jsme 
vždy věnovali jednu hodinu matematiky a češtiny týdně cvičnými 
testy. Také jsem si koupila různé učebnice a doučovala se látku, 
které jsem nerozuměla, sama, případně se ptala kamarádů, co už 
přijímací řízení měli za sebou. Zkoušela jsem si Scio testy. 
Popravdě vůbec, a pak přišly přijímačky nanečisto. Ty nedopadly 
v matice dobře, takže jsem se učila pořád jenom matiku. 
Nepřipravoval, ale myslím, že je to chyba. Dobře jsem se vyspal. 
Chodila jsem na doučování, ve škole jsme mohli zůstávat dýl 
a věnovat se přijímačkám. Procvičoval jsem doma. Vyplnila jsem si 
pár testů na matiku a češtinu. Nic velkého to nebylo a dostala 
jsem se v pohodě. Ono když na to člověk těch devět let na škole 
ne*ere, má to v kapse. 

 



JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, 
NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ? 
Suprově, ze začátku je to těžší, než se poznáte, ale netrvá to 
dlouho. Mnohem lepší než na ZŠ, je to o pohodě a člověk si 
během měsíce zvykne. Spolužáci jsou super, učitelé i prostředí je 
fajn. Všichni ze stejného oboru se společnými zájmy. Noví 
spolužáci jsou skvělí, mnohem lepší než na ZŠ, a učitelé se nám 
většinou snaží vyjít vstříc, prostředí ve škole je podobné jako na 
ZŠ, ale o dost větší, máme tu dobrou jídelnu :) Jsem moc 
spokojená se svým výběrem. Našla jsem si spoustu nových 
kamarádů a řekla bych, že učitelé jsou féroví a většinu z nich práce 
baví. Ze začátku to bylo celkem děsivý, jít mezi nové lidi, ale rychle 
jsem si zvykl a je to fajn. Náš kolektiv umí držet při sobě, učitelé 
jsou milí. Nejlepší lidi, co jsem kdy mohla potkat. Nějak to 
nevnímám, ale učitelé jsou úžasní! Všichni jsou ochotní a hodní. 
Jenom musíme dokázat, že si zasloužíme tu být. Ze začátku jsem 
se strachovala, že to nebudu zvládat, ale postupem času si 
všechno sedlo, zvykla jsem si a líbí se mi zde více než na základní 
škole.  

 



CO BYSTE VZKÁZALI DEVÁŤÁKŮM?  

Nepodceňujte přípravu, ale zase se příliš nestresujte. Přechod ze 
základky se může zdát těžký, ale většinou se jedná o změnu do 
lepšího. Nenechávejte věci na poslední chvíli. Rozmyslete si, co 
vlastně chcete v životě dělat. Nerozhodujte se podle ostatních 
a podle toho, kolik byste pak vydělávali, ale vyberte si něco, co vás 
bude bavit! Nebojte se mířit vysoko. Nezanedbejte přípravu na 
přijímačky, abyste toho nelitovali a dostali se na školu, na kterou 
chcete. Nebojte se. Všechno pak bude v pohodě. Najdete si 
kamarády. Není důvod být nervózní. Zjistěte si o škole, kam 
chcete, co nejvíc informací. Když se rozhodnete pro určitou školu, 
tak je lepší se na ni jít osobně podívat a zjistit, co vám na ní 
vyhovuje a co ne. Vyzkoušejte si co nejvíce, nejlépe odlišných věcí, 
které vás lákají. Zjistíte tak, co Vás baví a naplňuje, a lépe se 
poznáte. Nepodceňte začátek nového školního roku. Učte se, 
střední škola není takové peklo, jak se může zdát, a bude se vám 
to v budoucnu hodit, víc než si dokážete představit, a ať Vás už 
baví cokoli, v ČR se to dá určitě někde studovat. Nikdy nechoď na 
školu kvůli nejlepší kámošce =). Ať školu určitě navštíví. 

 

 



CO BYSTE VZKÁZALI DEVÁŤÁKŮM?  

Nikdy není pozdě na to změnit svou budoucnost k lepšímu. 
Nepodceňuj přípravu. Určitě o tyhle super zážitky nechceš přijít 
jen proto, že místo své vysněné školy skončíš kdoví kde. Ať 
nejsou hloupí jako já a snaží se studovat, dokud to jde. Učte se 
pořádně. Přijímačky potom budou lehčí, když to budete umět. 
Jděte si za tím, co vy sami chcete, a ne co vám namlouvají 
ostatní. Vždy můžete přestoupit na jinou školu, když zjistíte, že 
vás daná škola nebaví. Těšte se na střední, budou to ty nejlepší 
roky, co zažijete. Vyber si školu podle toho, co tě baví, zajímá a 
dokonči ji; blbců, co nemají ani výučák je hodně… nebuď jeden 
z nich. Ty čtyři roky vám nikdo nevrátí, tak se zajímejte a zvažte 
výběr dvakrát. Ať více dají na recenze od absolventů. Aby si 
vybrali školu s oborem, který je bude bavit, bude se jim lépe učit. 
Jděte za svým srdcem a tím, co vás opravdu baví, bez ohledu na 
to, co říkají druzí. Nehleďte na vzhled školy – není to to 
nejdůležitější. Vyberte si SŠ podle toho, zda chcete ve studiu dále 
pokračovat (VŠ), pokud nechcete dále studovat -> zvolte spíše 
učiliště (kde získáte praxi do oboru, který vás baví). Uč se, zjišťuj 
si informace. Vybírej důkladně, abys své volby později nelitoval. 

 

 

 



NAVŠTÍVILI JSTE PŘED PŘIJÍMAČKAMA 
NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ? 

Ano, všechny, o které jsem měl zájem. Ano, doporučuji si vždy 
promluvit s aktuálním studentem. Lituju, že jsem ji nenavštívila, 
kdybych viděla stav školy dříve než v září, určitě si studium 
rozmyslím. Byl jsem se podívat na 3 školách se stejným oborem. 
Ano, chodila jsem na tuto školu v devátém ročníku do chemického 
kroužku. Ano, byl jsem na škole, kam nyní chodím a to více jak 
jednou, abych se přesvědčil o mém rozhodnutí.  

 



NĚCO PRO RODIČE DEVÁŤÁKŮ 
Co se často ve vzkazech pro deváťáky objevovalo 

Žáci velmi často uváděli, jak jsou pro ně rodiče v této životní etapě důležití. 
Mnozí se rozhodnou sami. Hodně z nich ale volbu školy s rodiči probírá, 
diskutuje s nimi. Rodiče jim poskytují významnou podporu. Ale také se           
v dotaznících ve velké míře objevovalo: 
 

Vyberte si to, co VÁS bude bavit, a nedávejte moc na rodiče, měli 
by vás v tom podpořit. Ať se při výběru střední školy řídí hlavně 
svými pocity a nenechají se moc nikým ovlivnit, protože přece jen 
tu školu musí vystudovat oni a ne jejich rodiče či kamarádi. Dobře 
si promyslete, na kterou školu půjdete, je to vaše volba, ne volba 
rodičů či třídních učitelů, a dobře se učte =). Aby nenechali 
rozhodnutí o výběru oboru na rodičích, ale aby si vybrali to, co je 
baví a jsou schopni se tomu věnovat i nadále. Řiďte se pouze 
svými cíli, sny a jděte si za tím, ať později nelitujete svého 
rozhodnutí. Ať jdou za svým srdcem a neřídí se podle ostatních, 
ale podle sebe. Rozhodněte se podle sebe. To vy budete studovat 
na střední škole, kterou vyberete. 

 



Moje poznámky:  



Nabídka služeb IPS:  

Informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání (IPS) poskytují 
informační a poradenské služby kariérového poradenství všem klientům, kteří o ně 
požádají:  

 

• pomoc při výběru studia, při vyplňování přihlášky ke studiu, při výběru 
profesní kvalifikace a rekvalifikace, při vyhledávání volných pracovních míst na 
Portále MPSV, při sestavení životopisu na PC,   

• testy profesních zájmů,  

• skupinové programy,  

• prezentační výstavy škol,  

• informace o možnostech dalšího vzdělávání, o síti středních, vyšších 
odborných a vysokých škol v celé ČR, o oborech studia a jejich obsahu, 
o nárocích a požadavcích na jednotlivá povolání, o možnostech a podmínkách 
rekvalifikace, o uplatnitelnosti a perspektivě jednotlivých povolání na trhu 
práce. 
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Děkujeme                                                                         

všem středním školám a jejich žákům a žákyním, kteří 
se zapojili a pomohli nám tak vytvořit tento vzkazník. 


