Průvodce volbou střední školy
Čeká tě rozhodování, na jakou střední školu se
přihlásíš? Projdi si následující body, abys sis
mohl/a vybrat školu, která tě bude bavit a
zároveň získáš dobré pracovní uplatnění.

Vyzkoušej si online testy k volbě povolání
☐ www.emiero.cz – test osobnosti
☐ www.testmojeplus.cz – test silných stránek
☐ www.infoabsolvent.cz – Profitest
☐ www.salmondo.cz – test osobnosti, silné a slabé stránky, motivace

Zjisti informace o školách
☐ www.atlasskolstvi.cz – přehled škol, oborů, informace počtu přihlášených a přijatých uchazečů
☐ www.infoabsolvent.cz - výběr školy dle různých kritérií např. dle videa
☐ navštiv dny otevřených dveří na vybraných školách nebo si tam domluv individuální návštěvu
☐ navštiv burzy škol a online veletrhy škol
☐ promluv si se studenty vybrané střední školy

Zjisti informace o trhu práce
☐ www.nsp.cz - Národní soustava povolání – co znamená konkrétní povolání
☐ www.platy.cz – jaké jsou platy na konkrétních pozicích
☐ projdi si pracovní nabídky na pracovních portálech a na www.uradprace.cz
☐ www.impulsprokarieru.cz – prezentace zaměstnavatelů, možnosti praxí ve firmách
☐ www.karierko.cz – rozhovory s lidmi z praxe, pracovní listy
☐ pokud máš možnost zúčastni se exkurze ve firmě nebo si např. prohlédni pracoviště svých rodičů
☐ zajímej se o povolání dospělých v tvém okolí (co je v práci baví a co jim nevyhovuje, jakou školu
studovali)

Připrav se na přijímací zkoušky
☐ zjisti, zda budeš muset konat přijímací případně talentové zkoušky
☐ najdi si přípravný kurz, doučování, někoho kdo ti s učením pomůže
☐ zkus si přijímačky na nečisto (nabízí bezplatně některé školy během dnů otevřených dveří)

Poraď se s odborníky
☐ výchovný/kariérový poradce na tvojí škole (poradenství k volbě povolání)
☐ www.pppcb.cz - poradci Pedagogicko-psychologické poradny (posouzení studijních předpokladů
uchazečů o víceletá gymnázia, profesní orientace žáků při přechodu na střední školy)
☐ https://www.uradprace.cz/web/cz/informacni-poradenske-stredisko-cb - poradci Informačních a
poradenských středisek Úřadu práce ČR (poradenství k volbě povolání, informace o školách, trhu
práce)

Zaznamenávej své úspěchy
☐ www.coumim.cz – ukládej si do aplikace důkazy o tom co se ti povedlo (např. videa a fotografie),
pomůže ti to lépe poznat oblasti, které tě baví, na které máš předpoklady a kterým by ses rád/a
věnoval/a v rámci studia a zaměstnání

Hodně štěstí!

