LOŇŠTÍ DEVÁŤÁCI
LETOŠNÍM DEVÁŤÁKŮM
vzkazník 2019

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci, Oddělení metodiky

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

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 …
… 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 8 středních škol, z nichž se do
dotazníkového šetření zapojilo 5.
Jaké školy se zapojily:
Střední průmyslová škola strojnická Olomouc
Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29
Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela
Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc
Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13
Kolik žáků dotazník vyplnilo:
Dotazník vyplnilo celkem 435 žáků prvních ročníků středních škol,
z toho 178 dívek a 257 chlapců.

VENDULA, OBOR: PRAKTICKÁ SESTRA

PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Od malička jsem chtěla do Olomouce, tudíž jsem vybírala ze škol v tomto městě. Moje rozhodnutí
ovlivnila zkušenost, kterou na této škole získám a řekla bych, že toto vzdělání bude přínosné v životě.
Tato škola má i dobrou pověst a líbila se mi na dni otevřených dveří.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Rozhodovala jsem se spíše sama, ale zjevně mě trochu ovlivnila moje teta, která má vystudované
zdravotnické vzdělání a je jedním z mých vzorů.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Ano splňuje.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Nestuduji v místě bydliště, jelikož jsem chtěla do Olomouce a osamostatnit se. Jsem ráda se svou
rodinou, ale myslím, že to bude dobrá zkušenost do života nespoléhat se stále na mé blízké.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Základní škola byla samozřejmě méně náročná na učení. A velkou změnu vnímám hlavně v počtu hodin
strávených ve škole. Jinak noví učitelé, prostředí, předměty …
NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ano, navštívila jsem jich více a myslím si, že je to celkem důležité.
KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Na stránkách škol, mezi lidmi, na dni otevřených dveří.
JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?
Přijímačkami nanečisto, které mi hodně pomohly. Pracovními listy k přijímačkám, doučováním.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Je to jiné než na základní škole, kde jsme se všichni dobře znali. Jinak mám ráda nové spolužáky i
učitele, je to spíše o zvyku.
CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?
Nebát se zkoušet nové věci a jít si za svými sny.

JANA, OBOR: STROJÍRENSTVÍ

PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Povolání, které bych měla dělat po dostudování, má budoucnost, takže je velká šance, že si najdu dobře
placenou práci.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Rodina, paní zástupkyně na ZŠ.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Ano.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Protože ve městě, kde bydlím, je jen gymnázium a učňák a já chtěla na jinou školu než jsou tyto dvě.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Střední škola je mnohem těžší a náročnější. Na základce na nás bral každý ohled, ale tady už ne.
NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ano.
KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Na internetu, v Atlasu školství a od kamarádů, kteří studují tu školu.
JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?
Chodila jsem do kroužku matematiky a češtiny, kde nás připravovali na přijímačky.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Úplně suprově. Jako třída jsme si na sebe zvykli..
CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?
Rozhodně, ať se nebojí, a ať se řídí hlavně sebou při výběru.

VERONIKA, OBOR: NUTRIČNÍ ASISTENT

PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Zajímal mě právě tento obor a chtěla jsem v budoucnu pomáhat lidem s výživou, aby věděli, co a jak
mají jíst a jak si to připravit. Chtěla jsem ale zároveň pomáhat i nemocným lidem v nemocnici.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Nikdo mě neovlivnil, byla to moje volba.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Zatím ano.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Protože tato škola u nás není a chtěla jsem na zdravotnickou školu.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Více učení, delší čas ve škole, více odborných předmětů a vyšší nároky.
NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ano.
KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Na internetu, od rodičů, ve škole a od kamarádů.
JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?
Chodila jsem na doučování asi půl roku, ale byla jsem v klidu a učila jsem se vše postupně a vše si
pořádně zopakovala a procvičila.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Noví spolužáci jsou super, ale není to takové jako na základce. Učitelé jsou přísnější, ale naučí nás vše
co potřebujeme.
CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?
Měli by vybírat srdcem a neměli by se nechat ovlivňovat ostatními.

ANNA, OBOR: GYMNÁZIUM

PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Nedokázala jsem si vybrat střední školu se zaměřením. Gymnázium jsem si vybrala, abych se tady
rozhodla, že chci studovat něco, co by mě bavilo a naplňovalo.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Rodina. Všichni vystudovali gymnázium, takže jsem mu dávala přednost.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Určitě splňuje. Dokonce má očekávání předčí.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Doma by nikdo nebyl, kdo by mě zvládl doučovat. Studovat v kolektivu je výrazně lepší a výhodnější.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Největší rozdíl je určitě v kolektivu. Na základní škole má každý jedinec odlišné zájmy a nemusí si
všichni rozumět. Na střední škole už jsou studenti vyspělejší, máme více zájmů a lépe si rozumíme.
NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Jediná škola, kterou jsem navštívila před přijímačkami osobně je Slovanské gymnázium v Olomouci.
KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Na webových stránkách škol, v letácích zaměřených na výběr povolání a středních škol, od kamarádů
a známých, kteří chodí/chodili na některou školu, o kterou jsem měla zájem.
JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?
Od začátku školního roku deváté třídy jsem pravidelně chodila na doučování, vyplňovala jsem si testy
z předchozích let, zkoušela jsem přijímačky nanečisto, různě jsem procvičovala.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Noví spolužáci se jeví jako úžasný kolektiv. Učitelé jsou výborní kantoři. Co se týče prostředí, je to tady
úžasné.
CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?
Nebojte se přijímaček, vždy se někam dostanete.

TEREZIE, OBOR: APLIKOVANÁ CHEMIE
PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Protože mě baví přírodní vědy.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Nikdo – tuto školu jsem si vybrala sama.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Ano, někdy i víc než to.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Protože v Olomouci je velký výběr škol a ta současná je skvělá.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Na základní škole bylo méně učení, ale také spousta předmětů (a některé mě úplně nebavily). Na
střední škole jsou hlavně ty předměty, které souvisí s vaším oborem a které vás baví.
NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ano, navštívila jsem 2 gymnázia a 2 střední školy.
KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Na internetových stránkách, Scholarisu, ale i od kamarádů, kteří na různých školách studovali.
JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?
Učila jsem se. Učila, učila a učila …
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Noví spolužáci jsou skvělí, jsme super kolektiv. Učitelé jsou vstřícní a vše se nám snaží vysvětlit.
Prostředí školy je přátelské.
CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?
Učte se a vyberte si školu, která vás bude bavit.

MICHAELA, OBOR: OBCHODNÍK (OBCHODNÍ ČINNOSTI PRO TECHNICKÉ OBORY)
PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Protože se mi líbila.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Nikdo.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Jak kdy. Většinou ano.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Byla jsem na intru a tolik mi to nesedělo tak jako dojíždění.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Na základní škole mi to bylo celkem jedno, teď se snažím.
NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ano.
KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Internet.
JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?
Učila jsem se doma, měla jsem doučování ve škole i mimo školu ve svém volném čase.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
V pohodě, nemám problém.
CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?
Ať se víc učí.

LUKÁŠ, OBOR: STROJÍRENSTVÍ
PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Protože jsem si myslel, že mě bude bavit a že je to dobrá škola.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Kamarádi.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Ano.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Studuji v místě bydliště, protože jsem nechtěl dojíždět.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Na střední škole je o hodně více učení, jinak je to podobné.
NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ano.
KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Na internetu.
JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?
Měl jsem koupené pracovní sešity na procvičování. Také jsem chodil do kroužku, kde jsme procvičovali
předchozí testy z přijímaček.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Spolužáci jsou v pořádku. Učitelé jsou přísnější, ale ne všichni. Prostředí mi přijde dobré, rychle jsem si
zvykl.
CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?
Ať si pečlivě promyslí co si vybírají.

SAMUEL, OBOR: GYMNÁZIUM
PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Protože jsem chtěl na gymnázium skrze vysokou školu (medicínu).
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Já sám a určitě rodiče.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Ano, na 100%.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Mám to kousek od domu a pokládám to zde za dobrou a prestižní školu.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Je tady více lidí, kteří mi rozumí – mají podobné uvažování. Lidé jsou zde přátelštější a vyspělejší.
NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ano.
KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Na webových stránkách a z poslechu od přátel.
JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?
Pravidelně – doučování, příprava doma (výtisky přijímaček z minulých ročníků).
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Spolužáci jsou naprosto skvělí, od základní školy se to nedá ani srovnat. Učitelé jsou většinou milí, ale
najdou se výjimky. V novém prostředí se cítím příjemně.
CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?
Pokud mají vysněnou střední školu, tak ať do toho investují ten svůj čas a připraví se.
A ať se těší, potkají zde skvělé nové lidi.

JAKUB, OBOR: LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY (SPORTOVNÍ MANAGEMENT)
PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Přišlo mi zajímavé zaobírat se sportovní logistikou.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Jednoznačně můj táta a teta. Táta mi zakázal studovat můj vysněný obor, ale teta mě přivedla na
myšlenku, zkusit to v logistice. A bonus je ten sport v tom.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Určitě. Je to dokonce 100x lepší. Vše je o komunikaci a o vlastním přístupu. Lepší jak ZŠ, ale platí, „jaký
si to uděláš, takový to máš“.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Nevím. Tento obor nebyl blízko.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Přístup učitelů v daných věcech, vše se dá domluvit.
NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Několik a i tu moji stávající.
KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Na mé ZŠ, v katalozích a na internetu.
JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?
Tvrdě. Učil jsem se do 1 – 2 do rána a pořád dřel. Nakonec to snad ani nebylo potřeba.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Jsou to sportovci jako já, takže jsme tým. Učitelé jsou velmi vstřícní, přátelští.
CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?
Ničeho se nebojte. Co do toho dáte, to se vám vrátí.

FRANTIŠEK, OBOR: STROJNÍ MECHANIK (ZÁMEČNÍK)
PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Protože je to jediná škola přímo v Olomouci, která má obor strojní mechanik (zámečník).
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Poprvé otec, ale po pár letech jsem zjistil, co chci dělat a rozhodl se přejít na obor ,na kterém jsem teď.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Zatím ano.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
V místě bydliště nestuduji, protože tam, kde bydlím já, není žádná střední škola.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Na střední škole se člověk učí už konkrétní věci k danému oboru, kdežto na základní škole se učí
všeobecné věci.
NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ano a to v Uničově, když jsem se šel zeptat osobně na obor mechanik seřizovač.
KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Od kamarádů, známých a na internetu.
JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?
Učil jsem se matematiku a český jazyk.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Pozitivně.
CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?
Pokud si vyberete obor, kde po nějaké době zjistíte, že vás nebaví nebo že to není to pravé. Nebo pokud
ještě nevíte, na co chcete jít, neztrácejte hlavu, to zjistíte časem. Třeba já to zjistil až po 4 letech, co chci
dělat. V 15-ti letech člověk sám neví, kdo ještě je.

ONDŘEJ, OBOR: PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY
PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Zaujal mě tento obor, doprava mě baví …
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Nikdo, vybral jsem si ji sám.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Ano.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Je to pro mě lepší. Nechtěl jsem bydlet na intru.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Na střední se dozvíš víc zajímavých věcí.
NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ano.
KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Na stránkách škol, nebo od učitelů na základní škole.
JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?
Asi měsíc dopředu jsem začal dělat testy z ČJ a M.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Spolužáci jsou fajn, učitelé jsou vždycky hodní a na nové prostředí jsem si zvykl celkem rychle.
CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?
Školu si vyberte tak, aby vás bavila.

LUKÁŠ, OBOR: GYMNÁZIUM
PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Protože jsem v té době nevěděl, kam chci jít nebo co chci dělat. Proto jsem se rozhodl jít na obecné
zaměření.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Velký vliv měli hlavně moji rodiče, ke kterým vzhlížím s obdivem. Ale bylo to hlavně mé rozhodnutí.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Ano.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Protože nesnáším ranní vstávání.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Střední škola toho po žáku vyžaduje mnohem více než škola základní.
NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ne.
KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Na internetu.
JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?
Dělal jsem přijímací zkoušky nanečisto.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Zdá se mi to lepší než na základní škole.
CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?
Hodně štěstí s přijímacími zkouškami!

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁTE MEZI
ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Na základní škole bylo méně učení Na střední škole jsou hlavně ty
předměty, které souvisí s vaším oborem a které vás baví
Na základce byli všichni takoví, že se k vám chovali jako k dítěti,
kdežto na střední už vás každý bere jako skoro dospělého
Na střední je více učení a je to mnohem těžší Větší volnost –
o přestávkách vás nikdo extra nehlídá Větší stres – učení se do
každé hodiny Základní škola je „procházka růžovým sadem“, takže
klid a není tolik učení, no o střední škole se to už říct nedá – vše
přísnější a mnohem těžší Učitelé vám vykají Není to taková hrůza,
jen je to změna Máte mnohem víc zodpovědnosti a jedete sám na
sebe Povolené mobily na chodbách Rozhodně přístup učitelů
Na základní škole jsme probírali učivo všeobecně, kdežto na
střední škole jsme zaměřeni na daný cíl Přístup učitelů Méně
úkolů Na střední jsou lepší učitelé a neřeší se vedení sešitu
Na střední se dozvíš víc zajímavých informací Více učení Dobrá
příprava do dospělosti, už se s námi nejedná jako s dětmi Přísnější
známkování, jiní učitelé, jiné pravidla a více učení Více
samostatnosti Mnohem víc domácí přípravy Utíká to tu rychleji
AUNKVN

KDE JSTE HLEDALI INFORMACE
O STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH?
Na internetových stránkách, Scholarisu, ale i od kamarádů, kteří
na různých školách studovali Od lidí, kteří na této škole už jsou,
protože od nich se dozvím asi nejvíc no – včetně toho jací jsou
učitelé … Na internetu, na Burze práce a vzdělání a na Scholarisu
Ve školním atlase, který jsme dostali v rámci občanské výchovy na
základce Byla jsem na Scholarisu, v novinách, na internetu, na dni
otevřených dveří, od kamarádky Na internetu a od starších přátel
Ve škole a od rodiny Informace na stránkách školy Po kamarádech
a rodičích Na Scholarisu a v letácích škol Na stránkách škol, nebo
od učitelů na základní škole Na internetu i při návštěvě školy
Letáčky a přednášky Atlas školství V různých brožurkách
Na stránkách školy a v prospektech SŠ Od lidí co tam už chodí
Na internetu Od učitelky na základní škole Nikde, nebyla potřeba,
ale na dni otevřených dveří Na internetu a burze škol Od mojí
sestry Na základce od učitelů Od našeho výborného výchovného
poradce ze ZŠ Na veletrzích Informovali nás na základní škole
Od studentů a těch co už odmaturovali Věděla jsem vše od
sourozenců Ptala jsem se rodičů Z přednášky na úřadu práce

JAK JSTE SE PŘIPRAVOVALI NA
PŘIJÍMAČKY?
Učila jsem se, učila a učila Učila jsem se 3 hodiny denně (doma)
Rok před přijímačkama jsem chodila každý den kromě víkendu na
doučování z matiky a češtiny Tak zvolna od Vánoc a poslední
měsíc jsem makala jak šroubek, chodila jsem na matiku a češtinu,
měli jsme takový kroužek ve škole 1x za týden kde jsme se
připravovali Doučováním a vyplňováním sešitů, určené přímo na
přijímačky Zkoušela jsem si testy z předešlých ročníků Opakovala
jsem si hlavní pojmy a vzorečky + gramatiku Měla jsem koupené
nějaké učebnice, ve kterých byly přímo didaktické testy Docela
důsledně - ve škole jsme měli doučování, na které jsem docházela
a doma jsem se připravovala pomocí různých testů nanečisto
Dělal jsem zkušební testy z Cermatu a měl doučování z matiky
Přijímačky nanečisto Trochu se učil, abych si to zopakoval
Doučování Nepřipravoval Občas jsem na něco mrkla Měli jsme
jakoby „doučování“ ve škole Skoro vůbec Přijímačky jsem neměl
Učil jsem se 1 víkend Doučování, cvičné testy Průběžně Pomocí
výukových materiálů a přijímacích zkoušek z minulých let
Připravovala jsem se doma za pomoci rodičů Nepřipravovala jsem
se nějak extra, stačilo mi opakování z hodin Učil jsem se jen málo

CO BYSTE VZKÁZALI DEVÁŤÁKŮM?
Učte se a vyberte si školu, která vás bude bavit Hodně síly
a trpělivosti do 1. ročníku – ze začátku je to hrozný tlak, ale
postupem času si zvyknete a budete si užívat každý následující
den Učte se před přijímačkama a nenadávejte na základku, na
střední to budete mít těžší Pořádně se rozhodněte, jakou školu si
vyberete, aby vás to potom bavilo a nelitovali jste toho Ničeho se
nebojte - co do toho dáte, to se vám vrátí Hodně štěstí Zatněte
zuby na těch pár let studia, pak se budete mít zbytek života dobře
Vyberte si školu podle vás, která vás bude bavit Buďte klidní, není
to tak těžký, jak se říká Dívejte se hlavně na budoucnost
a nepodceňujte se, na střední je vše jiné a u některých i přístup
k učení Nebojte se, určitě se dostanete Hodně štěstí u přijímaček
Ať si ještě užívají základku a relativní volno Nekašlete na to,
zjistěte si všechny informace o školách Jít si za svým snem Jděte
na školu, na kterou chcete a neberte ohledy na to, když vaši
kamarádi jdou na jinou školu, než vy Učte se, ať se můžete stát
tím, čím chcete Těšte se na střední Aby se rozhodovali podle sebe,
ne podle toho, co chtějí rodiče Ať si najdou i volný čas pro sebe
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Děkujeme
všem středním školám a jejich žákům a žákyním, kteří
se zapojili a pomohli nám tak vytvořit tento vzkazník.

