
 
LOŇŠTÍ DEVÁŤÁCI  

LETOŠNÍM DEVÁŤÁKŮM 
 

                      Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR Třebíč, 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.  

Vždyť i oni hledali odpovědi na otázky, které si 

v souvislosti s volbou povolání kladete dnes vy. 

Tento vzkazník navazuje na úspěšné dva díly, které byly 

vytvořeny na Kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v Děčíně.  

Za vytvořený vzkazník získal kolektiv pracovníků 

Kontaktního pracoviště Děčín  

Národní cenu kariérového poradenství 2017      

za přínos úřadu práce ke kariérovému rozvoji 

žáků základních škol. 

 

Přejeme hodně štěstí ve Vaší volbě 

2019 



Jak jsme pro Vás 
vzkazy získali? 

 

 

V rámci pilotního ověřování bylo osloveno 10 středních škol 
okresu Třebíč, z nichž se do dotazníkového šetření zapojilo 
8 středních škol. 
 

 

Jaké školy se zapojily: 
Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice; 
Katolické gymnázium Třebíč; 
Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola             
s právem státní jazykové zkoušky Třebíč; 
Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s. r. o., Třebíč; 
Soukromá střední škola zemědělská s. r. o.; 
Střední průmyslová škola Třebíč; 
Střední škola stavební Třebíč; 
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice. 

 

Kolik žáků dotazník vyplnilo: 
Dotazník vyplnilo celkem 403 žáků prvních ročníků středních škol, 

 z toho 186 dívek a 217 chlapců.   

 





 

PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  

Tuto školu jsem si vybrala kvůli dobré přípravě na VŠ a svému dobrému prospěchu na ZŠ. 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  

Při mém rozhodování mě ovlivnili rodiče, učitelé ze ZŠ i spolužáci, kteří šli na stejnou školu. 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  

Rozhodně splňuje to, co jsem od této školy očekávala, jak učivo, projekty, aktivity, tak i spolužáci                        
a kantoři. 
 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  

Studuji v místě bydliště, protože je to pro mě příjemné a nemusím denně vstávat brzy na autobus                   
a vracet se domů večer (nebo dokonce jen na víkendy). Mám tak spoustu prostoru, jak pro přípravu               
do školy, tak i pro sebe. 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  

Vše je jiné. Učivo, příprava do školy, množství písemných prací, kolektiv, znalost oboru, přístup učitelů, 
kteří nás vyučují atd. Je pravda, že máme o moc větší volnost, zároveň ale několikanásobné učení. 

NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  

Navštívila jsem obě školy, na které jsem podávala přihlášky. 

KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?  

Na webových stránkách, od učitelů a žáků školy, den otevřených dveří, při osobních návštěvách. 

JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?  

Na přijímačky nás více než dostatečně připravili učitelé na ZŠ, kteří nám celý 9. ročník věnovali 
pozornost. Také jsem si sama vyplnila pár přípravných testů. 

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

Nechci srovnávat se ZŠ, protože je to něco úplně jiné. Rozhodně mi vyhovuje přístup učitelů na SŠ              
i nové prostředí, rozdílný režim, na který se dobře zvyká.  

CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?  

Hlavně tolik nehroťte učení, na ZŠ připravují na přijímačky více než dost. A nemějte strach ze změny, 
rychle si zvyknete.  

Barbora 
Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice 



 

PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  

Po dnu otevřených dveří jsem měla jasno. KG je ta nejlepší volba! Všichni učitelé i studenti jsou moc 
hodní a přátelští. Jsou tu ti nejlepší učitelé a já osobně mám to štěstí, že mám i tu nejlepší třídu! 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  

Kamarádi, rodiče, prarodiče a sestra. 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  

Naprosto, je mnohem lepší než jsem očekávala. 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  

Nechtělo se mi nikam dojíždět. 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  

Pro mě je hlavní rozdíl v tom, že nemám čas na koníčky. Na střední škole máš mnohem více zkoušení, 
testů, písemek, učení, ale i různých akcí pořádaných školou apod. 

NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  

Ano, celkem čtyři. 

KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?  

Nejvíce informací jsem získala na veletrhu Didacta a dnech otevřených dveří. 

JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?  

Ve škole jsme měli doučování a ve školním roce jsme si zkoušeli různé didaktické testy, jak v ČJ, tak v M. 
Doma jsem se pak průběžně učila, ale hlavně dělala cvičné přijímačky.  

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

Mám tu nejlepší třídu na světě. Neměnila bych vůbec nic. Učitelé jsou moc hodní. Přechod na střední 
školu není lehký, ale není to tak hrozné, jak se říká. Jen nemáte tolik času na koníčky. Opravdu se musíte 
učit! 

CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?  

Učit se, učit se, učit se. Ale nebojte se ničeho, každý si časem zvykne. 

Kristýna 
Katolické gymnázium Třebíč 



 

PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  
Tato škola se mi líbila, tak jsem se pro ni rozhodla. 
 

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

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  
Ano. 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  
Protože v místě, kde bydlím, není střední škola. 
 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  
Je to náročnější na učení, jinak mi to přijde stejné. 

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

KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?  
Na webových stránkách střední školy nebo od učitelů na základní škole. 

JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?  
Hodně jsem se učila a chodila jsem na přípravné kurzy. 

JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?  
Učitelé jsou velmi milí a ochotní. Se třídou jsme si sedli hned na adaptačním kurzu. Myslím, že máme 
fakt super třídu. 

CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?  
Rozhodněte se správně, vyberte si správný obor, učte se hned od začátku v prvním ročníku.  

 

Tereza  

Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa,  

Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč 



 

PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  

Ráda se starám o malé děti. Ráda s nimi spolupracuji. Obor mne zaujal. 
 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  

Rodiče a já sama. 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  

Ano. 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  

Mám to blízko domů, nemusím dojíždět. 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  

Kolektiv, učivo, vyučování učitelů. 

NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  

Ano. 

KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?  

Webové stránky škol, informace od kamarádů. 

JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?  

Učila jsem se sama a opakování na ZŠ. 

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

Je to lepší než na ZŠ. Učitelé mají dobrý přístup. Prostředí se mi líbí. 

CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?  

Aby se nenechali ovlivnit rodiči a šli si za tím, čím chtějí být. 

Hana  
Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s. r. o., Třebíč 



 

PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  
Chtěla jsem školu, ze které budu mít vystudovanou konkrétní oblast pro případ, že bych se rozhodla 
nejít na VŠ. Je zde také jistá práce po dostudování školy. Baví mě zahradní pěstitelství, ekologie, 
agroturistika – celkově příroda.  
 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  
Rodina, přátelé, ale rozhodla jsem se já sama. 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  
Ano. 
 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  
V místě bydliště studuji, protože zde mám spoustu zájmových aktivit, kterých se nechci vzdát. 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  
Zde cítím větší zodpovědnost k učivu a uvědomuji si, že to dělám opravdu pro sebe. 

NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  
Ano, navštívila jsem jich několik. Tato škola se mi nejvíce líbila hlavně prostředím. 

KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?  
Didacta, na internetu, v letácích.  

JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?  
Připravovali jsme se ve škole – Cermat testy. 

JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?  
Spolužáci jsou fajn. Učitelé jsou v pohodě. Prostředí je krásné, proto jsem zde. 

CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?  
Rozhodně se nebát výběru střední školy. Dělejte to, co vás baví.  

 

Aneta 
Soukromá střední škola zemědělská s.r.o. 



 

PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  
Nevěděla jsem, kam bych chtěla jít. Teta mi řekla, že na úřadu práce si mohu udělat test zájmů,  
a tak jsem tam šla si to vyzkoušet. Vše jsme probrali.  
 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  
Rodiče, učitelé, kamarádi. 
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  
Obor mě moc baví. Sice mám občas obavy, jestli to zvládnu, ale učitelé vždy dokáží pomoci. Škola                      
má skvělé zázemí. Je to tu super. 
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  
V místě mého bydliště žádná střední škola není, dojíždění bylo zpočátku náročné, ale pak jsem si zvykla. 
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  
Na střední škole je učivo těžší a učitelé mají jiný přístup. Více se zde zaměřuje na předměty,                             
které budou později užitečné pro výkon našeho povolání. 
NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  
Ano, navštívila. Hodně mi také pomohla návštěva Didacty. Mohla jsem se zeptat na otázky, které mne 
zajímaly. 
KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?  
Na internetu, Atlas školství, ve škole od učitelů a na dnech otevřených dveří. Také od bývalých studentů 
této střední školy. 
JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?  
U nás na základní škole měla paní učitelka z matematiky kroužek, příprava na přijímací zkoušky,                       
a když jsem něco nevěděla nebo nechápala, zeptala jsem se.  
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?  
Moji noví spolužáci jsou fajn, máme ve třídě dobrý kolektiv. Učitelé jsou sice někteří přísní,                                  
ale za to umí dobře naučit. Prostředí je tu příjemné.  
CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?  
Aby si dobře vybrali školu a obor, aby je to bavilo a hlavně – zvládněte přijímačky! 

 

Lucie 
Střední průmyslová škola Třebíč 



Veronika 
Střední škola stavební Třebíč  

 

PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  

Zalíbil se mi obor i škola a u kamaráda jsem viděla, jak ho to baví. 
 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  

Rodina, učitelé a já sama. 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  

Ano. 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  

Rodiče mě chtěli mít doma. 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  

Střední škola je náročnější a získávám více vědomostí. 

NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  

Ano. 

KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?  

Na internetu, dny otevřených dveří. 

JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?  

Připravovala jsem se ve škole.  

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

Máme skvělý kolektiv, učitelé jsou přísní, ale spravedliví. 

CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?  

Rozhodujte se sami za sebe. 



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 objevovalo: 
 

Při mém rozhodování mne ovlivnila babička a mamka. 
Spíš to byl ale poradní hlas a rozhodl jsem se sám. 
Rozhodovala jsem se sama – rodiče mě nechali si 
samotnou vybrat. Aby se nenechali ovlivnit rodiči a šli si 
za tím, čím chtějí být. Nikdo, jen jsem se poradila s rodiči, 
ale do volby mi nemluvili. Vybírejte podle sebe.  





 

PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  

Škola se nachází ve městě, ve kterém bydlím. Máme zde velké množství doprovodných aktivit, často 
máme různé akce. Líbí se mi prostředí školy. 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  

Dobré hodnocení jsem měl od některých učitelů ze ZŠ i starších žáků gymnázia. Rozhodoval jsem                      
se hlavně sám. 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  

Ano. V některých věcech i převyšuje, např. dávka a množství informací pro studium. 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  

Mám zde kamarády ze ZŠ. Nemusím dojíždět (hlavně ráno).  

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  

Musím se učit do úplně všech předmětů. Delší doba vyučování a vyšší požadavky. 

NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  

Ano, navštívil.  

KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?  

Od výchovného poradce na ZŠ, veletrh vzdělávání Didacta, na internetu a v Atlasu školství pro Kraj 
Vysočina.  

JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?  

Učil jsem se celou 9. třídu, měl jsem na procvičování pracovní sešity a chodil jsem do přípravných kurzů. 

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

Většina věcí je mnohem lepší než na ZŠ. Kolektiv máme velice dobrý. 

CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?   

Dobře si vyberte SŠ, ať pak nelitujete. Učte se dobře, ať si pak můžete vybírat z více středních škol.                  
Na začátku toho bude hodně, ale pak si zvyknete. 

Martin  
Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice 



 

PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  

Je to kvůli oboru, mám rád sport. 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  

Nikdo, vybral jsem si sám. 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  

Ano. 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  

V místě bydliště není žádná střední škola, která by mě zaujala. 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  

Učivo je těžší, také si musím více hlídat docházku. 

NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  

Ano. 

KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?  

Na internetu. Na stránkách střední školy. 

JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?  

Téměř denně jsem se učil. 

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

Noví spolužáci jsou příjemní, učitelé jsou dobří, na nové škole jsem si brzo zvykl.  

CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?   

Učte se pravidelně. 

 

žák  

Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa,  

Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč 



 

PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  

Líbí se mi zaměření, prostředí. Škola je přehledná a malá. 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  

Paní ředitelka a kamarádka.  

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  

Ano. 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  

Studuji v místě bydliště, protože mám toto město rád a je to mé rodné město. Nechtěl jsem být              
na internátu. 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  

Skoro žádné. Jsou tu odborné předměty. 

NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  

Ano, dvě. 

KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?  

Na stránkách středních škol, veletrh vzdělávání, přímo ve škole (základní i střední). 

JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?  

Učil jsem se. 

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

Nové prostředí a učitelé jsou v pohodě. 

CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?   

Učte se a připravujte na přijímací testy. 

 

žák 
Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s. r. o., Třebíč 



 

PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  

Protože mě zemědělství zajímá a myslím si, že tento obor má perspektivu a rozhodně se nebojím,                          
že nenajdu pracovní místo.  

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  

Rodiče a návštěva veletrhu vzdělávání Didacta. 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  

Ano. 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  

Nejbližší škola tohoto zaměření byla zde. 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  

Rozhodně je zde o hodně více učení než na základní škole. 

NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  

Ano. 

KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?  

Didacta, úřad práce a ve školách osobně. 

JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?  

Chodil jsem na semináře na ZŠ. Samotná příprava doma se velmi osvědčila. 

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

Spolužáci a učitelé jsou dobří. Prostředí výborné. Škola se nachází v přírodě. 

CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?   

Hodně štěstí při výběru své školy. Ať se povedou přijímací zkoušky, pokud k nim jdete. 
 

Tomáš 
Soukromá střední škola zemědělská s.r.o. 



 

PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  

Škola má skvělou pověst a zaujala mě. 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  

Rodiče a příbuzní. Ale nakonec jsem se rozhodl já sám. 

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  

Ano. 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  

Protože bydlím v malé obci jen 10 km od Třebíče. 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  

Na střední škole jsou na žáky kladeny vyšší nároky. 

NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  

Ano. 

KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?  

Atlas škol, internet a na různých akcích. 

JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?  

Chodil jsem na přípravné kurzy ve škole a učil se doma. 

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

Se spolužáky tvoříme skvělý kolektiv a učitelé jsou zde výborní. 

CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?   

Vyberte si zodpovědně školu, kde chcete studovat. 

Jiří 
 Střední průmyslová škola Třebíč 



 

PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  

Baví mě rýsování a celkově matematika. 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  

Nikdo. Šel jsem na tuto školu sám od sebe.  

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  

Ano. Splňuje. 

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  

Protože u nás není střední škola. 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  

Jsou obrovské. Na střední škole se musím o dost více učit. Učitelé se se žáky nemazlí. 

NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  

Ano. 

KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?  

Na internetu a na úřadu práce. 

JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?  

Trénoval jsem, psal cvičné testy. 

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

Vidím všechno pozitivně.  

CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?   

Učte se, později byste na to mohli doplatit.  
 

David 
 Střední škola stavební Třebíč  



 

PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?  

Pro tento obor jsem se již dříve rozhodl. 

KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?  

Já sám, byl jsem rozhodnutý již od počátku.  

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?  

Ano, splňuje.  

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?  

V mém místě bydliště není střední škola. 

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  

Méně materiálu na učení, líbí se mi praxe. 

NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?  

Ano, navštívil jsem střední školu osobně. 

KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?  

Na internetu. 

JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?  

Nepřipravoval jsem se, nepsal jsem je (zvolil jsem si obor s výučním listem).  

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

Jsou zde dobré podmínky a dobrý kolektiv.  

CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?   

Vzkázal bych, aby měli velkou trpělivost s výběrem střední školy. Vyberte si obor, který vás bude bavit. 

 

Michal 
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice  





JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁTE MEZI 
ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?  

Střední škola mě více baví, ale je těžší. Na základní škole to bylo 
lehčí, protože se moc neučilo, ale na střední jsou nové odborné 
předměty a hodně učení.  Střední škola je náročnější a získávám 
více vědomostí. Na střední škole nás hodně vedou                                         
k samostatnosti. Je to skoro stejné. Určitě přístup učitelů                            
a množství učiva je jiný. Střední škola a obor je zaměřen na to,                        
co mě baví a zajímá. Lepší učitelé. Přístup k žákům, důvěra učitelů, 
větší volnost, berou nás, jako dospělé osoby. Střední škola je více 
osobitá, jsou tu žáci se stejným zájmem. Naopak učení je těžší,           
ale zvládnout se to dá, když se chce. Jiný přístup učitelů, jiný 
způsob učení. Skoro žádné, jen se musíme začít chovat 
zodpovědněji. Získávám více znalostí. Více mě to baví a zajímá. 
Musím se víc učit a připravovat do školy. Spolužáci jsou tu úplně 
jiní – vyspělejší, chytřejší a přátelštější. Učitelé se k nám chovají 
dospěleji. Střední škola už připravuje na budoucí povolání. 
Získáváme více informací. Více povinností. Střední škola je těžší, 
máme více vyučovacích hodin. Nové učivo. Větší motivace se učit. 
Suprová třídní učitelka. Nové předměty…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 



KDE JSTE HLEDALI INFORMACE        
O STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH?  

Byla jsem na veletrhu vzdělávání Didacta, našla jsem si podrobné 
informace na webových stránkách středních škol.  Od žáků, kteří 
na střední školu již chodí, právě jejich doporučení shledávám jako 
velmi užitečné. www.atlasskolstvi.cz Dostávali jsme hodně 
informací na ZŠ ve výuce předmětu volba povolání, potom např. 
na ÚP. Zbytek jsem hledala na internetu. Na internetu, v Atlasu 
školství, na základní škole od učitelů a na dnech otevřených dveří 
středních škol. Také od bývalých studentů této školy. Návštěva 
úřadu práce a web školy. Něco málo v brožurách, ale spíše                   
od starších kamarádů, kteří již studují na střední škole. Na webech 
škol, zkušenosti starších kamarádů a internetové recenze.  
www.infoabsolvent.cz  Informace jsem měla od výchovného 
poradce na základní škole a Didacta. Informace jsem hledala                    
na webových stránkách školy, dále od sourozence, od paní 
ředitelky osobně a od přátel, kteří zde na škole studují.                              
V reklamních letácích. Navštívil jsem střední školu. Studenti 
střední školy si pro nás připravili přednášky, na co se zaměřují při 
studiu a co od studia máme očekávat… 

 



JAK  JSTE SE PŘIPRAVOVALI NA 
PŘIJÍMAČKY?  

Chodila jsem na přípravné kurzy, učila jsem se a psala přijímačky    
z předešlých let.  Na přijímací zkoušky nás více než dost připravili 
učitelé na ZŠ. Také jsem si sama vyplnila několik přípravných 
testů. Nepřipravoval jsem se. Snažila jsem se často procvičovat 
matematiku a češtinu. Hodně, měla jsem koupené materiály                
pro studování. Byla jsem na přípravných kurzech na přijímací 
zkoušky.  Rozhodně by si ze mě v tomto nikdo neměl brát příklad, 
moc jsem se nepřipravovala, ale doporučuji si zkoušet staré 
přijímací zkoušky. Připravoval jsem se na základní škole.  Vytiskl 
jsem si a vyplňoval jsem si starší přijímací testy.  Chodila jsem                  
na doučování, abych doladila to, co mi nejde. Od října jsem                          
si opakovala učivo, hlavně z matematiky. Učení a přijímačky na 
nečisto.  Učení, učení, učení. Není se čeho bát, přijímačky nejsou 
tak hrozné jak to vypadá. Nebát se.  Téměř denně jsem se učil.  
Chodil jsem na semináře u nás na základní škole.  Každý víkend 
aspoň 3 měsíce před – minimálně 1 hodinu.  Asi měsíc před 
zkouškami jsem byla párkrát na doučování na zopakování 
důležitých věcí z matematiky a ČJ. Koupil jsem si přípravné sešity k 
přijímacím zkouškám, které jsem celé prošel. Pilně a hodně... 

 



CO BYSTE VZKÁZALI DEVÁŤÁKŮM?  

Nejdůležitější je se připravovat a učit průběžně a hlavně                             
to za žádnou cenu nenechat všechno na poslední chvíli. Začátky 
mohou být pro někoho těžší, ale vše se ustálí a bude to super. 
Hlavně se nebát a jít za svým cílem. Žádný stres, dopadne                     
to dobře. Připravujte se na přijímací zkoušky.  Jsem moc ráda                   
za školu a obor, kde jsem a kam jsem se dostala. Je to tu super, 
skvělý přístup. Věnovala jsem se pečlivě výběru oboru. Všem 
přeji hodně štěstí u přijímacích zkoušek, ať se jim na nové škole 
líbí a ať se nebojí více učení. Když jsme to zvládli my, vy určitě 
také. Dobře si vyberte střední školu, ať pak nelitujete.  
Nestresujte se u přijímaček, čím více se stresujete, tím hůře                   
to napíšete. Myslete na to, že píšete klasický test ve škole. 
Zjistěte si informace o střední škole a oborech, vyberte si školu                
v místě bydliště, poraďte se. Na střední škole se učte, fakt 
zaberte, ať to někam dotáhnete. Přijímaček se nebojte, určitě                   
to zvládnete. Dobře si rozmyslete, co vlastně chcete studovat, 
protože pokud vás to nebude bavit nebo naplňovat, akorát 
mrháte svým časem. Pořádně se rozhodněte, kam chcete jít              
a rozhodněte se podle toho, co vás baví. . . 



CO BYSTE VZKÁZALI DEVÁŤÁKŮM?  

Nenechte se ovlivnit rodiči a jděte si za tím, čím chcete být.  
Vyberte školu, tak abyste ji dostudovali a našli práci.  Tak hodně 
štěstí na střední škole. Dobře se informujte a dobře vyberte.  
Nejde o to, kam jdou vaši kamarádi, ale aby vás studium bavilo.  

Při volbě střední školy naslouchejte svému srdci, zhodnoťte své 
známky na základní škole a své studijní předpoklady.  Nenechejte 
se ovlivnit volbou kamaráda, pořádně si projděte „+“ a „–“ školy. 
Při výběru střední školy a oboru si projděte předměty, které        
se vyučují, něco si o nich zjistěte.  Hodně pečlivě vybírejte střední 
školu, ať pak nelitujete. Neboj se nového prostředí, nových 
spolužáků, je to všechno v pohodě. Není se čeho bát. Vyberte        
si vyučení, řemeslníků je málo. Vzkázal bych, aby měli velkou 
trpělivost s výběrem střední školy. Vyberte si obor, který vás 
bude bavit, abyste ho pak nemuseli měnit. Pokud vám to jde                     
na základní škole, půjde vám to i na střední škole. „Zbytečně              
na to nekašlete“, mohli byste na to doplatit. Když si stanovíte cíl, 
tak to dopadne. Vzkázala bych: Ať se rozhodnou správně                    
a vyberou si správný obor, který je bude bavit, a pak – je potřeba 
se učit od začátku… 

 



 
 

Návrh:     Mgr. Michaela Houdová 
Ilustrace:   Bc. Petra Chaloupková 
Zpracování: Ilona Vybíralová, Drahomíra Fejtová. 

 

 
Děkujeme                                                                         

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


