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Vývoj demografické křivky v Ústeckém kraji

 Vzhledem k výraznému převisu volných míst na SŠ oproti počtu  vycházejících žáků ze ZŠ již 
mnoho let není problém dostat se na většinu z nich,

ale 
dostat se na střední školu rozhodně neznamená ji automaticky úspěšně dokončit.

      Snaha státu zachovat určitou kvalitu vzdělání:
 státní maturita
 jednotná závěrečná zkouška
 jednotná přijímací zkouška na SŠ

 Jednotná státní přijímací zkouška je bohužel stále podkročitelná.

 Ze základní školy neexistuje výstup ve formě jednotné zkoušky.

 

Důležitá fakta pro volbu povolání

Rok 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Věk       
10 - 14 46873 47337 43809 40483 38665 37162
15 - 19 40160 41885 45445 47487 45681 42038



 Profesi vybíráte pro vaše dítě, nikoliv pro sebe (obor by měl dítě bavit).

 Obecně pořád platí mezi veřejností tyto předsudky:
„Bez maturity nejsi nic.“
„Jsi blbej, půjdeš na učňák.“ 
„Strojírenství je „černé (rozuměj špinavé) řemeslo.“       
„Technické profese nejsou pro holky.“

 Nezralý jedinec obvykle sám ještě neví co chce a nechává za sebe rozhodovat jiné. Mnohdy si ani 
nedokáže představit, co která profese vlastně obnáší. 

 Velká část dospívající mládeže žije dneškem, budoucnost ji nezajímá a moc ji neřeší. Trojka je přece 
„dobrá“ a v kolektivu se vyplatí „nevyčnívat“.

 Je moje dítě opravdu studijní typ a umí se efektivně učit?
      Zkušenost SŠ: průměrný žák se při přechodu na maturitní obor obvykle ještě zhorší.

 Jsou špatné známky dítěte na ZŠ výsledkem jeho nicnedělání a lenosti nebo to nezvládá, přestože 
se každý den pravidelně učí?

 Znám představy svého dítěte o jeho budoucím povolání? Jsou reálné? 

 Vím, jak aktuálně vypadá trh práce vzhledem k námi vybrané profesi?

Důležitá fakta pro volbu povolání



Gymnázium (maturita)
Ideální příprava na vysokoškolská studia. Pro děti nadané, kterým 

učení jde skoro samo. Jsou samostatné, cílevědomé, chtějí se 
učit a jde jim to. Zvládají široké spektrum předmětů.   

Střední odborná škola, lyceum, průmyslovka (maturita)
Děti prakticky zaměřené, které zvládnou střední školu, ale ještě neví, 

jestli chtějí pokračovat až na vysokou (samozřejmě mohou také) 
Je třeba si pouze zvolit zaměření podle zájmu.

Střední odborné učiliště (výuční list H, E)
Pro děti šikovné, manuálně zručné, které mají trošku problém s 

češtinou, cizím jazykem, matematikou a fyzikou a na vysvědčení 
se objevují i v nižších ročnících ZŠ trojky, čtyřky a horší.

Můžete přihlásit své dítě ke srovnávacím testům SCIO - www.scio.cz 
a poměřit jeho síly s ostatními dětmi v České republice

Gympl, průmka nebo učňák?

http://www.scio.cz/


Silné stránky (Strengths)
dítě přesně ví, co chce (motivace)
rodina naslouchá doporučením
rodina umí vyhodnotit limit dítěte
osobnostní profil dítěte (síla vůle)
dítě je manuálně velmi zručné
podporující rodinné zázemí
snaha získat maximum informací

SWOT analýza

Slabé stránky (Weaknesses)
nesamostatnost dítěte
dítě neví, co samo chce
nezájem řešit aktivně budoucnost
dítě nechce do nového kolektivu
nemá žádný výraznější zájem
má nezdravé sebevědomí
nepodporující rodinné zázemí  

Příležitosti (Opportunities)
komunikace s VP a KP
webové stránky pro volbu povolání
finanční podpora vybraných oborů 
spolupráce SŠ se zaměstnavateli
statistiky ÚP, spolupráce s IPS
návštěva veletrhů a burz škol
osobní návštěva střední školy

Hrozby (Threats)
finanční náročnost oboru
jedinečnost oboru v ČR
velká vzdálenost SŠ od domova
negativní vliv vrstevníků
neschopnost rodiny volbu povolání 
společně řešit
rodina nespolupracuje se školou



Jeden příklad za všechny: 

CHART FEROX Děčín a. s. 

 Žáka SŠ oblékne, obuje, vybaví potřebnými ochrannými prostředky.

 Během odborného výcviku ve 3. ročníku pobírá mzdu za produktivní práci (3 
000 – 6 000,- Kč/ měsíc). O prázdninách má možnost brigády.

 Poslední ročník studia je brán zároveň jako zkušební doba, takže když 
absolvent podepíše pracovní smlouvu, nastoupí okamžitě jako řádný 
zaměstnanec se všemi benefity a s průměrným platem. 

 Firma uhradí každému ze žáků, který je u ní na praxi, základní svářecí kurz v 
hodnotě cca 20 000,- Kč bez ohledu na to, jestli u ní zůstane jako 
zaměstnanec.

 Nástupní plat po vyučení 26 500,- Kč hrubého a během 3 let až 50 000,- Kč.

Podpora zaměstnavatelů



Profesi vybíráte pro celý život. 

1.  Poraďte se proto společně s dítětem a vyberte obor, který  odpovídá 
jeho skutečným schopnostem.

V klidu, dejte na názor učitelů, především výchovných a kariérových poradců, kteří 
vaše dítě sledují po celou dobu školní docházky a velmi dobře je znají. 

Nejdůležitější je trh práce a uplatnitelnost absolventa zvoleného oboru v praxi, výše 
jeho příjmu, možnost profesního růstu.

www.gwo.cz – průvodce výběrem povolání

2.  Najděte všechny možnosti (seznamy škol) 
www.stredniskoly.cz
www.kr-ustecky.cz 
www.infoabsolvent.cz 
http://www.infoabsolvent.cz/MultimedialniPruvodce - filmové 
ukázky profesí (např. rozdíl mezi obráběčem kovů a nástrojařem)

Jak i správně vybrat střední školu?



3. Vyberte zhruba 3 školy a prohlédněte si jejich weby: 
• jestli jsou tam všechny potřebné informace, ŠVP, ŠPP
• jestli jsou srozumitelné a přehledné, nesmí chybět kontakty, 
• podívejte se na poslední výroční zprávu školy, na školní řád. 

4. Jděte se do škol podívat !!! 
• školní klima, pedagogický sbor
• dopravní dostupnost,
• školní preventivní strategie, 
• úspěchy žáků v celostátních kolech soutěží apod.

5.  Zjistěte, jaká jsou kritéria přijímacího řízení na dané SŠ
• webová stránka SŠ, záložka přijímací řízení, 
• ředitelé středních škol musí kritéria zveřejnit vždy nejpozději     do 

konce ledna. 

6.  Hlídejte data a podejte včas přihlášku (do 1. března 2023)
 

Jak i správně vybrat střední školu?



Příklad rozumného řešení
(u dítěte s průměrným a horším prospěchem na ZŠ)

Obor vzdělání s výučním listem = 3 roky v režimu týden škola/ týden 
praxe (u některých oborů je žák celý 3. ročník na praxi už přímo 
ve firmě).

Po získání výučního listu odchází absolvent do zaměstnání nebo se o 
případném dalším studiu rozhoduje už jako dospělý.

 Následují 2 roky denního nástavbového studia = maturitní 
zkouška.

 Následují 1,5 – 2 roky zkráceného studia dalšího oboru s 
výučním listem (dva výuční listy).

Za 5 let má dítě v ruce 2 druhy dosaženého středního odborného 
vzdělání – výuční list a maturitní vysvědčení nebo 2 výuční listy.

Obory vzdělání s výučním listem



Potvrzení lékaře na přihlášce
Musí být na každé z obou přihlášek (pro každý obor zvlášť). 
V textu by měl být lékařem uveden přesný kód i název zvoleného 
oboru vzdělání.

Na přihlášku uvádějte všechny požadované údaje, tedy i platný 
telefonní a e-mailový kontakt na zákonného zástupce. Když je 
přihláška s chybami nebo neúplná, nemá se škola na koho obrátit.  

Nepanikařte, když u oboru vzdělání s výučním listem Vaše dítě 
nebude přijato hned v 1. kole přijímacího řízení (PŘ). 
Do 1. kola PŘ si podá přihlášku celá řada žáků, kteří chtějí 
maturitní obor a jenom se jistí pro případné nepřijetí. Ve skutečnosti 
pak neodevzdají zápisový lístek a dochází k uvolnění míst do 2. 
kola PŘ. SŠ pak postupně vyhlašuje až 3 kola  PŘ (mnohdy až do 
konce hlavních prázdnin).   

V případě špatné volby střední školy lze přestoupit na jiný obor, ale 
pouze do konce 1. čtvrtletí, tedy do poloviny listopadu.

Praktické rady a doporučení



  
  Rodiče, či jiní příbuzní (starší sourozenci)

  Výchovný a kariérový poradce na ZŠ

  IPS při úřadu práce

  Poradce na SŠ
        18.- 20. 10. 2022 – dny řemesel „Zkus to sám“ pro žáky ZŠ        
        7. 12. 2022 od 15:30 hod. schůzka pro rodiče zájemců o studium
        Individuální návštěva školy spojená s její prohlídkou 
        (kdykoliv na základě předchozí telefonické objednávky).
  

  Kontaktní osoby firem

Pomáhající osoby



Kontakty

Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně štěstí při volbě povolání 
Vašeho dítěte.

                   
                 

 Rudolf Špaček

Mobil: 736 482 485
E-mail: spacek@dorado.cz
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