LOŇŠTÍ DEVÁŤÁCI
LETOŠNÍM DEVÁŤÁKŮM
vzkazník další díly…

Krajská pobočka v Plzni Úřadu práce ČR, Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání

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 Plzeňského kraje bylo během pilotního ověřování
osloveno 18 středních škol,
z nichž se do dotazníkového šetření zapojilo 13 středních škol.

Kolik žáků dotazník vyplnilo: 709

Jak jsme pro Vás
vzkazy získali?
Jaké školy se zapojily:
Gymnázium a Střední odborná škola Rokycany
Střední škola Rokycany, Jeřabinova
Střední škola a Základní škola, Oselce
Gymnázium Blovice
Střední odborné učiliště Domažlice
Střední zemědělská a potravinářská škola Klatovy
Hotelová škola Plzeň
Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Střední průmyslová škola dopravní Plzeň
Gymnázium Sušice
Gymnázium, Tachov
Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1
Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá

Lenka, Gymnázium a SOŠ Rokycany – Ekonomické lyceum

PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Proč dojíždět dále na stejný obor, když je to tak blízko.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Nikdo.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Ano.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Jak už jsem řekla, proč dojíždět na jinou školu, která mi dá přesně to samé, jako škola na které jsem.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Jak asi víme, SŠ není povinná, takže je to volnější.
NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ano, řekla bych, že asi přibližně 5 škol.
KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Na stránkách a na veletrhu škol.
JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?
Hodina M a ČJ navíc jakožto nultá hodina.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Ze začátku to bylo těžké, ale všichni jsou skvělí. Učitelé se nám snaží velice pomoci a jsou velice milí. Jen
je škoda, že jsou školy odděleny.
CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?
Aby si sedli v klidu a promysleli pro a proti, coby chtěli do budoucna a co od toho očekávají.

Markéta, Gymnázium Rokycany
PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Protože jsem nevěděla, co chci dál dělat a gympl vypadal jako nejlepší volba a nechtěla jsem dojíždět.
Také je gympl nejlepší přípravou na vysokou školu.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Mamka + kamarádi, ale jinak já sama chtěla.

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Ano.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Nechci brzo vstávat, a proč dojíždět když máme gympl i v Rokycanech.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Víc učení, úkolů, testů a také srandy. BUFET! Žádná pamlsková vyhláška.
NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ano obě, na které jsem podávala přihlášky.
KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Atlas škol a internet.

JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?
Přípravné kurzy na obou školách, přípravné kurzy na základce a učila jsem sama.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Myslím, že máme super partu (i když na začátku vypadali fakt divně). Jsou tu lidi, které mám ráda
víc, ale i ty které míň – u učitelů to platí stejně. Nové prostředí mi vyhovuje, jsem tu spokojená.

CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?
Užívejte si devítku (něco takového už nebude)! A nestresujte se. Přijímačky nejsou konec světa, a když
se nepovedou, dá se pořád něco dělat. Užijte si neučení, protože tady se vám bude kouřit z hlavy.

Veronika, Střední škola Rokycany, Jeřabinova – kuchař-číšník

PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Tento obor mě baví a mám to blíže domů.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Moje matka.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Celkem ano.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Nemusím dojíždět daleko.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Lepší kolektiv, určitě jsou srozumitelnější, lépe vysvětlují látku.
NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Jen tuhle.
KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Přes internet.

JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?
Nijak.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Pozitivně.
CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?
Lidičky, držte se podle vlastního rozhodnutí. Nikdy se nenechte ovlivňovat a jděte na obor, který vás
opravdu baví.

Ella, Střední škola Oselce – Uměleckořemeslné zpracování kovu

PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Je blízko mého bydliště. Už déle se o tento obor zajímám, na základce jsem jezdila na kroužek.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Mé mámě se to moc nezdálo, vzhledem k tomu, že jsem holka. Můj otec mě velice podporoval,
vzhledem k tomu, že je truhlář. (Také můj kluk mě velice podpořil).
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Ano, učitelé jsou velice vstřícný a pomůžou i poradí se vším.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Já bydlím přímo v Oselcích a nechtělo se mi na intr. (Proto jsem po přijetí nenastoupila na
Nerudovku).
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Mnohem lepší kolektiv – lidé zde mají velice podobné názory a koníčky. Více práce, ale musíte si
uvědomit, že to děláte pouze pro sebe.
NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Byla jsem na dni otevřených dveří už v 8. třídě a jela jsem znovu v 9. třídě. (Zámeček, Nerudovka,
Oselce).
KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Přišla jsem do školy a poptala se kamarádů.
JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?
V Oselcích byly lehké, ale Nerudovka byla těžká.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Všichni učitelé rádi pomůžou, když nechápu látku rádi ji zopakují. Kluci se pošťuchují, ale jsou milí a
prostředí je útulné (aspoň se neztratím ).
CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?
Hlavní je si vybrat to co tě baví a zajímá. Nehleďte na ty pohledy ostatních, když řeknete, že jdete na
kovářku a jste holka. Když se budete snažit, tak to dokážete. Děláte to pouze pro sebe, takže se
musíte škole věnovat na 100%jinak to nemá smysl. Piště si zápisky při hodinách pač si to jinak
nezapamatujete. Vyberte si školu podle sebe a né to co vám říkají rodiče, je to váš život, vaše práce a
vaše budoucnost. Samozřejmě si nechte ale od rodičů poradit pokud jste nejistí. Podpora rodiny je
důležitá.

Anna, Střední škola Oselce – Kovář, zámečník a písař

PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Tento obor mě baví a zajímá mě.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Nikdo.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Ano.

PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Protože tato škola není v mém místě bydliště.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Volnost, ale zároveň zodpovědnost.
NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ano.
KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Na internetu.
JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?
Na talentovky jsem se nepřipravovala.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Nové spolužáky beru jako rodinu a prostředí jako domov. A učitelé jsou taky fajn.
CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?
Nebojte se jít na učební obor, lidi s učňákem budou vždy zapotřebí a určitě se budete mít líp s výučním
listem než s titulem.

Kristýna, Gymnázium Blovice
PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Zapůsobila na mě svou přátelskou atmosférou, také jsem sem dojížděla na přijímací kurzy a libilo se mi
tu.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Hlavně učitelky na základní škole, také babi, která sem chodila, ale víceméně to bylo hlavně moje
rozhodnutí, které jsem si musela prosadit.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Ano, jsem spokojená. Čekala jsem to horší, např. že učení bude mnohem těžší a moje známky se hodně
zhorší, jak mi všichni říkali. Takže jsem ráda, že to tak hrozné není a myslím, že tomu dost pomáhá
přístup našich učitelů.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Protože u nás žádná střední škola není. Tohle vlastně ani nebyl důvod, podle kterého jsem si vybírala
střední školu.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Je tu o dost jiné tempo učení, všichni jsme vědomostně více vyrovnaní, ale učitelé už naštěstí neřeší
domácí úkoly a nekontrolují sešity.
NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ano, navštívila jsem Mikulášské gymnázium v Plzni a tohle gymnázium na den otevřených dveří, také
jsem sem chodila na přípravné kurzy.
KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Nijak moc jsem je nehledala, říkali mi to hlavně učitel ve škole.
JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?
Měli jsme přípravné kurzy na základní škole, také jsem jezdila na přípravné kurzy a dost jsem se
připravovala sama doma.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Spolužáci jsou super, sedli jsme si dobře a máme skvělý kolektiv. Učitelé jsou super, hodně nám
pomáhají. Prostředí se mi moc líbí, jenom mě nebaví chodit do těch schodů.
CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?
Nebojte se ničeho, ona střední škola zas tak strašná není, jak všichni povídají. Myslím si, že já jsem
chybu neudělala, že jsem sem šla. Hlavně si rozmyslete, co chcete v budoucnu dělat a nenechte se příliš
ovlivnit ostatními, řiďte se hlavně vlastním rozumem.

Anna, Střední odborné učiliště Domažlice - Kadeřník
PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Zajímalo mě toto povolání a říkala jsem si, že by mě to mohlo bavit.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Kamarádka a já sama.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Zatím z většiny ano.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Nechtěla jsem být na intru.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Více se mi tady líbí, protože celá naše třída je zaměřená na jeden obor a více si rozumíme.
NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ano.
KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Na internetu a od sourozence.
JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?
--JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Spolužáky mám pro mě ty nejlepší, učitelé jsou normální a více jako kamarádi, prostředí mi nevadí,
protože bydlím ve stejném městě co je škola.
CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?
Ať se rozhodují podle toho, co je baví nebo co jim jde a myslí s tím povoláním do budoucnosti, ohlíží se
na známky, aby tu školu zvládli.

ADÉLA, Hotelová škola Plzeň - Hotelnictví
PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Protože jsem se vždy zajímala o vaření, obsluhování a zajímal mě celkově cestovní ruch.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Každý mi říkal něco jiného, ale já jsem se rozhodla podle toho co chci já. Ale hodně mi pomáhali rodiče
a poradkyně na ZŠ.

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Ano, splňuje.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Chtěla jsem poznat nové město, než to kde bydlím. A taky nikde jinde Hotelová škola nebyla.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Střední škola mě baví víc a to z toho důvodu, že jsem si vybrala sama, co chci studovat a co mě baví.
Samozřejmě je to o mnoho těžší.
NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ano.
KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?
V letácích, co nám dávali na ZŠ. Také na Internetu.
JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?
Na ZŠ jsme se připravovali dostatečně. Dávali nám zkušební přijímačky apod. Ale ještě zvlášť jsem si
platila přípravu na matematiku.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Přijde mi o dost lepší než na ZŠ. Lepší třída, i lepší učitelé, cítím se tady o dost lépe.
CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?
Nebojte se vybrat školu, na kterou chcete jít a nenechte se ostatními ovlivnit. Jde o to co baví Vás a ne
ostatní. Ale rozhodujte se pořádně, ať toho později nelitujete.

ELIŠKA, Střední průmyslová škola stavební

PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Hlavně na doporučení mé rodiny a z důvodu, že mě tohle dost zajímalo.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Děda, mamina a pár známých.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Splňuje. Splnily se bohužel i mé obavy z obtížnosti některých předmětů.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Protože v místě, kde bydlím není žádná škola.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Obtížnost předmětů, lepší přístup učitelů, zaměření na konkrétní věc.
NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
V den otevřených dveří a jednou s dědou.
KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Na internetu, u učitelů na ZŠ, ptala jsem se lidi, kteří zde studovali.
JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?
Chodila jsem na přípravné kurzy, trochu se učila doma.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Třídní kolektiv je super, spolužáci fajn, učitelé jsou většinou v pohodě, mají k nám dobrý přístup,
prostředí školy je příjemné.
CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?
Asi ať se ničeho nebojí a ať dělají, co je baví. Neměli by zanedbávat učení, protože pak toho bude
hodně a nemuseli by to zvládat.

Gymnázium Sušice
PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Protože jsem nevěděla, co chci v životě dělat. Gymnázium vám poskytne všeobecné vzdělání, takže poté
můžete jít na jakoukoli vysokou školu.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Příbuzní.

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Ano, splňuje.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Protože v mém bydlišti nebyla možnost (pro mě) studovat střední školu.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Na Gymnáziu je více učení, už s vámi jednají jinak.
NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ne.
KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Na internetu a od známých.
JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?
Na základce jsme měli zvláštní přípravné hodiny.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Noví spolužáci jsou skvělí. Sešli jsme se skvělá parta. Učitelé jsou samozřejmě jiní, chtějí toho po vás víc
a očekávají od vás už nějaké chování.
CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?
Vůbec se nebojte!

Andrea, Gymnázium Tachov (6-leté)
PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Vzhledem k tomu, že zatím nevím, kam v budoucnu půjdu nebo spíše čím se chci stát, vybrala jsem si
právě Gymnázium. Navíc je to v místě bydliště.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Asi nejvíce má rodina. Ale také jsem se rozhodla sama vzhledem ke kamarádům, koníčkům a právě
rodině.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Tak napůl.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Rodinné zázemí, myslím, že to každý zná, domov je domov. Nechtěla jsem jít na intr.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Na této škole musí být člověk samostatný, spoléhat se sám na sebe, ale hlavně je v obsahu učiva.
Musíme se více učit. Jsou tu starší studenti – inspirují mě.
NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
NE.
KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Na internetu.
JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?
Zkoušela jsem si nějaké zkušební testy. Plus nám trochu pomáhali učitelé ve školách.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Myslím si, že nějací moji spolužáci sem nepatří. Moc nových spolužáků tu nemám, protože se mnou na
školu šli moji bývalí spolužáci. Nové učitele zde mám ráda. Jde vidět, že se v daném oboru vyznají. Škola
se mi líbí.
CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?
Ať se rozhodují podle toho, co je baví nebo co jim jde a myslí s tím povoláním do budoucnosti, ohlíží se
na známky, aby tu školu zvládli.
CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?
Nestresujte se před přijímacími zkouškami. Zvládnete to! Zaměřte se na školy, které Vás opravdu
zajímají. Hledejte si o školách různé informace a nerozhodujte se podle spolužáků anebo klidně i rodiny.
Jen ty víš, co tě baví.

Natálie, SŠŽ a ZŠ Planá - cukrář
PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Tuhle školu jsem si vybrala, protože mě baví pečení a ráda vytvářím různé zákusky i dorty.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Při mém rozhodování mě nejvíc ovlivňovali rodiče.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Tahle škola zatím všechna očekávání splňuje.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
V místě bydliště nestuduju, protože ráda poznávám jiná místa a chtěla jsem zkusit jít někam, kde nikoho
neznám, abych začala od začátku.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Střední škola mi přijde lehčí a zábavnější, protože tu nejsou předměty, které bych v životě nepoužila a
výhodou je týden školy a týden praxe.
NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Před přijímačkami jsem žádnou školu nenavštívila.
KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Informace o škole jsem hledala na jejich stránkách.
JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?
Na přijímačky jsem se připravovala na základní škole při hodinách navíc a doma pomocí pracovních
listů, ale na téhle škole přijímací zkoušky nejsou.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Noví spolužáci mi přijdou více přátelští a výhoda je, že se tu teprve poznáváme. Noví učitelé jsou skoro
stejní. Jsou tu i hodní i přísní učitelé. Nové prostředí je lepší a zvykla jsem si tu víc jak na ZŠ.
CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?
Tuhle školu bych doporučila zručným a kreativním žákům, kteří mají alespoň trochu o obor cukrář
zájem.

Pavel, Gymnázium a SOŠ Rokycany – Informační technologie

PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Protože jsem si chtěl vybrat školu s oborem informační technologie a nejblíže byla v Rokycanech.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Nikdo.

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Ano.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Nestuduji v mém městě, protože tam není středí škola.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Na střední je to více uvolněný, ale těžké učení.
NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ano.
KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Na internetu.
JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?
Nijak. Byl jsem připravený už ze základky.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Pozitivně.
CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?
Vyberte si tu školu, která se vám líbí. SOŠka je TOP.

Petr, Gymnázium Rokycany

PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Protože se chci dostat na vysokou školu a jedině gympl mě na to může 100% připravit.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Rodiče.

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Ano.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Studuji v místě bydliště, protože to tady znám a mám tu mnoho kamarádů.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Je tu mnohem více učení než na ZŠ.
NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ano.
KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Na školních webech.
JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?
Hlavně jsem se učil matematiku, protože čeština je vždy lehčí.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Spolužáky hodnotím velmi kladně, jsme bezva parta. Noví učitelé jsou fajn a na nové prostředí si
zvyknete.
CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?
Borcí, přeju vám hodně štěstí na přijímačky a ať se dostanete, kam chcete. Pokud se dostanete a
půjdete sem na gympl, snad se potkáme. 

Honza, Střední škola Rokycany, Jeřabinova – Obráběč kovů

PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Přišlo mi to jako nejlepší volba.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Kamarád a rodina.

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Ano.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
U nás není střední škola.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Přísnější pravidla.
NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Pouze tuto.
KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Od kamaráda z 2. ročníku a na internetu.
JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?
Všelijak.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Spolužáci super (někteří), učitelé (jak říká máma „to je řízek“) a prostředí paráda.
CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?
Pojďte do Rokycan, je to tu super.

Patrik, Střední škola Oselce – Uměleckořemeslné zpracování kovů
PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Miluji řemesla, už jako malého mě zajímalo kování a práce s ocelí a byly to právě Oselce, které mi
nabídli splnit si svůj sen.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Alec Steele, britský kovář, kterého sleduji již 2 roky. Právě on mi dodal odvahu a motivaci, abych si šel za
svým snem.

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Ano, nad míru.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Bohužel Karlovarský kraj nenabízí žádnou školu pro lidi, kteří by se chtěli stát kováři. Oselce tudíž pro
mě byly nejbližší a nejlukrativnější volbou.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Veliké. Na základní škole žák musí studovat. Na škole střední by student měl chtít studovat. Obecně je
střední škola nejen individuálnější, ale také klade důraz na vlastní zodpovědnost.
NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ne.
KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Na internetu a od známých.

JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?
Upřímně, moc ne. Neříkám, že by se žák neměl připravit, ale přijímací zkoušky nejsou tak těžké. Z
většiny případů se žáci zbytečně stresují a to může být jejich zhoubou. „Chce to klid.“
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Velice pozitivně, jsou to lidé se stejným cílem a podobnými zájmy. Cítím se tu více ve svém živlu.
CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?
Nebojte se jít za svým snem. Sedněte si, zapřemýšlejte a zkuste zjistit jaké máte cíle. Protože jakmile si
toto uvědomíte, nic vás nemůže zastavit. „Slabí hledají důvody, proč to nejde. Silní hledají způsoby, jak
si splnit sen.“

Vojtěch, Střední škola Oselce – Uměleckořemeslné zpracování kovů
PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Protože řemesla vymírají a řemeslo má zlaté dno. Protože miluju kovařinu a už od mládí jsem koukal na
všelijaké dokumenty a filmy.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Nikdo, bylo to mé svobodné rozhodnutí.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Dá se říct, že ano.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Tahle škola byla nejblíže s oborem, který jsem chtěl studovat.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Už se neučíme všechno, ale zaměřujeme se na jednotlivé předměty. Není to tak „těžké“ jako na
základce. Už na nás nekřičí učitelé jako na základce, učitelům jde jen o to, nás naučit předmět.

NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ne.
KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Na internetu, v Atlase školství.
JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?
Neměli jsme přijímačky, ale talentové zkoušky, kde jsme kreslili zátiší a modelovali z hlíny. Měli jsme
přinést 5 obrázků či výrobků.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
V pohodě. Parta, dá se říci, že skoro rodina (s polovinou třídy bydlím na intru). Učitelé pohodáři.
Prostředí: zkrátka Zámek a příroda.
CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?
Je to dobrá škola, je tu zábava, příroda, klid, intr suprový, v jídelně dobrá jídla, jenom je tu hodně kluků
a málo holek.

Matěj, Gymnázium Blovice

PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Mám to blízko, nevím, co chci v životě dělat, tak jsem šel neutrální cestou.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Já, rodiče.

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Ano.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Protože jsem nechtěl dojíždět daleko.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Velké, jsme tu každý sám za sebe, nikdo nás nehlídá, na střední je větší pohoda.
NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ano.
KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Na internetu, od kamarádů.
JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?
Chodil jsem do Blovic na kurzy.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Všichni jsou v pohodě, někteří učitelé jsou sympatičtí, někteří zase méně, záleží na každém, kdo a jak
mu sedí, prostředí je normální – školní.
CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?
Ať se rozhodují samy a nenechají se ovlivňovat rodiči ani kamarády.

Filip, Střední odborné učiliště Domažlice - Mechanik seřizovač

PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Na škole jsou obory s dobrým uplatněním v budoucnu.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Nikdo, školu jsem si vybral sám.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Zatím ano.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Protože v místě bydliště se nenachází žádná střední škola se zaměřením na CNC stroje.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Střední škola je proti základce náročnější.
NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ano, přímo tu, na které studuji.
KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?
V jednom letáku, kde byly vypsány všechny školy v kraji.
JAK SES PŘIPRAVOVALANA PŘIJÍMAČKY?
Zkoušel jsem si přijímačky z jiných let a různá cvičení z internetu a knih.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Noví spolužáci jsou zábavní, učitele více respektuji než na základce a na nové prostředí jsem si zvykl
během cca 2 měsíců.
CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?
Učte se, jinak se nikam nedostanete.

Střední zemědělská a potravinářská škola Klatovy – Výuční list

PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Tato škola je nejblíž mého domova, nabízí obor, který jsem chtěl studovat.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Rodiče, ale rozhodnutí bylo na mě.

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Ano, splňuje.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Jsme z vesnice, kde nemáme žádnou střední školu a nejblíže jsou Klatovy.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Jiný kolektiv (lepší), náročnější příprava do školy, lepší učitelé (někteří).
NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ano, navštívil jsem osobně dvě školy.
KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Na internetu a v různých letácích.
JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?
Nijak jsem se nepřipravoval, přijímací zkoušky jsem nedělal.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Spolužáky mám rád, cítím se mezi nimi dobře. Na učitele jsem si rychle zvykl.
CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?
Aby se každý připravoval tak jak potřebuje a nepřeháněl to, ale ani nepodceňoval.

TADEÁŠ, Hotelová škola - Hotelnictví

PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Mým snem by bylo, být ředitelem nějakého hotelu.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Rodiče, prarodiče.

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Zatím ano.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Nechtěl bych v 16 chodit do práce.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Střední škola je pro mě úplně něco jiného, jiné předměty, odborné. Baví mě to.
NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Zdravotní a Hotelovou školu.
KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Na internetu, informace od třídní ze ZŠ.
JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?
Chodil jsem na přípravný kurz.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Nové spolužáky vidím více vyspělé než jsou na Základní škole a než jsou učni.
CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?
Aby si vybrali školu, obor, který je bude bavit. A zajímají se o to.

Ondřej, Střední průmyslová škola stavební
PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
1. Protože chci mít dobré vzdělání a baví mě stavět.
2. Už od mala jsem chtěl navrhovat domy( architekt).
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Děda – pohybuje se ve stavebnictví.
Rodiče- chtějí abych byl architekt.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Ano, ale je docela těžká. Věčně dodělávám úkoly po večerech (sportuji).
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Protože jsem nechtěl na internát.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Základní škola byla velmi lehká, učil jsem se jen občas. Ale nyní se učím skoro na každý test.
NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ano, v tomto ohledu mi to velmi pomohlo.
KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Na internetu, přímo na škole.
JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?
Přípravné kurzy, domácí příprava.

JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Zatím v pohodě, bez větších problémů.
CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?
Nestresujte se u přijímaček, je to v pohodě. Vyberte si školu na kterou máte!

DAVID, Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň –Křimice
Automechanik

PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Protože automechanik mě baví a zajímá mě to.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Nikdo.

SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Ano.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
---

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Lepší spolužáci, jiné zacházení ze strany kantorů.
NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ne.
KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Na stránkách školy.
JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?
Nepřipravoval.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Úplně jiné chování, lepší prostředí.
CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?
Musí vás ten obor hlavně bavit.

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:

Důležité je vybrat si obor jenž sami chcete Vyberte si školu, která
vás bude opravdu bavit Aby se rozhodli podle sebe a nenechali se
negativně ovlivnit okolím Hlavně si to rozmyslete sami. Je to váš
život a vaše budoucnost Nenechte se ovlivnit je to Váš výběr, Váš
život Vyslechni rodiče a rozhodni se sám Nikdo by ti neměl radit, ani
tě moc ovlivňovat Rozhodujte se podle sebe a ne podle kamarádů
nebo rodičů Jen ty víš, co tě baví Rozhodujte se s rozumem a jděte
studovat, co Vás baví Vyber si hlavně takovou školu, co tě bude bavit
Vykašli se na to, co ti doporučují ostatní. Ty budeš v tom oboru
pracovat  Ať se rozhodují podle sebe a ne podle kamarádů nebo
rodičů. Přece je to jejich rozhodnutí, které na 99% ovlivní jejich
budoucnost Ať jdou na školu na kterou chtějí a ne na tu kam je
někdo nutí. Ať se rozhodují podle toho co je baví, co jim jde a ne
podle přání svých rodičů. Můžete se s nimi poradit

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁTE MEZI
ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Více učiva Praxe Na střední je tu každý sám za sebe. Musím se
připravovat každý den Ze začátku to byl šok, učení je hodně
náročné Učitelé k nám mají jiný přístup než na základce Střední
škola je lepší v tom, že nemáte všechny předměty jako na
základce, ale zase jsou o trošku těžší a jsou tady tvrdší podmínky
na klasifikaci Nevnímám rozdíly. Je tu lepší kolektiv lidí s
podobnými zájmy Dříve jsem měl více času na vedlejší aktivity
Větší náročnost učiva, větší samostatnost Lepší přátelé, dospělejší
chování Chodím domů o hodně později Jiný přístup učitelů k
žákům, více práce doma Střední škola má konečně nějaké
zaměření, a proto mě i více baví Je to tady delší, ale záživnější než
na ZŠ Učitelé se k nám chovají jako k dospělým Skoro žádný, jen
střední škola je na něco zaměřená, většina učitelů nám vyká Učím
se to co mi baví Skoro žádné, škola jako škola, máme navíc praxe
Musíš být samostatný, máš víc volnosti, ale taky více povinnosti a
dobře tu vaří Učitelé jsou přísnější a mají větší nároky Je tu bezva
kolektiv a učitelé jsou fajn Týden škola, týden praxe

KDE JSTE HLEDALI INFORMACE
O STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH?
Nejlepší byly informace od kamarádů, kteří na školu chodili Od
známých, na webu, dny otevřených škol Nejvíce mě ovlivnila návštěva
školy a informační schůzka Ve škole jsme dostávali Atlasy středních
škol, tak tam jsem si našel školy, které se mi líbily a potom jsme se šel
podívat na dny otevřených dveří Byli jsme se se základkou podívat v
Depu na dni středních škol Některé informace jsem získala na DOD,
Gymnázium Blovice přijeli na naši ZŠ, no a jinak jsem hledala na
internetu Hodně nám toho říkali na základce při volbě povolání. Také
jsme navštívili Úřad práce. Dny otevřených dveří pomohly asi nejvíc.
Zbytek informací jsem našla na internetu Na internetu, od propagátora
školy, den otevřených dveří, letáky Ptal jsem se lidí co tu studovali Z
několika SŠ se byli podívat na ZŠ, dostali jsme Atlasy školství Hodně
informací nám podala výchovná poradkyně, měli jsme hodiny navíc k
tomuto tématu Hodně mi pomohli rodiče a dny otevřených dveří. Od
rodičů, kteří na škole studovali a taky od sestry, která je ve vyšším
ročníku Na webových stránkách škol. Dny otevřených dveří…. Na
stránkách, od známých, od učitelů na škole, v brožurách, na internetu,
na pracáku U kamarádů, pomohl mi Atlas školství

JAK JSTE SE PŘIPRAVOVALI NA
PŘIJÍMAČKY?
Cvičné testy Doučování Internet Kurzy ve škole Testy z loňských let
Příprava ve škole s učiteli Poslední dva týdny, testy z CERMATU na
internetu Nijak, věřil jsem svým vědomostem… Na ZŠ povinná
hodina přípravy na přijímačky, nic jiného… Opakovala jsem si
přijímačky z minulého roku Procvičováním a chozením na
„přípravu na přijímací zkoušky“ Podle internetu, se spolužačkou
Přípravné kurzy na SŠ, pracovní sešity na matematiku a češtinu od
Cermatu Ve škole, na doučování, ale i sama doma Týden před
zkouškami, každý den Postupně ve svých volných chvílích Pomocí
starých testů na přijímačky Pomocí přípravných kurzů Velice
pečlivě Soukromé doučování Zkoušky testů doma Pomocí různých
vzdělávacích videí a textů Moc ne Procvičováním předchozích
přijímacích testů Vypočítal 5 příkladů Učil jsem se 
Samostudium Od ledna a skoro každý den Zkušební testy,
cvičebnice, přípravné kurzy Domácí příprava

CO BYSTE VZKÁZALI DEVÁŤÁKŮM?
Aby si vybrali podle toho, co je baví Nebojte se přijímaček Nemějte
strach a věřte si Navštivte střední školu a zjistěte si, jak to tam chodí
Ať půjdete kamkoli, nikde to nebude nejlepší nebo bez chyby, to
nejde, ale důležitý je si z toho vzít to nej Jděte na Dny otevřených
dveří Nebojte se nového prostředí a lidí okolo Hlavně si vyberte
nějakou školu a podejte přihlášku, protože bez dalšího vzdělání
nebude život moc pěkný Nepodceňujte přípravu na přijímačky
Rozhodujte se podle sebe a nekoukejte na to, jestli vám někdo říká,
že se to k vám nehodí Vybírejte pečlivě, hlavně ať vás to baví Aby se
zamysleli nad tím, co chtějí dělat a nevybrali si první školu, kterou
uvidí Zvažte dobře vaše schopnosti Vybírejte pečlivě a rozmýšlejte,
zda vás obor bude bavit Pokud chcete mít čas na koníčky, tak na
tuhle školu nechoďte, to nedáte Nestresujte se, klid Nemáte se čeho
bát …, ale učte se, je to pak síla Připravte se na přijímačky, vyberte
školu, která vás osloví a přemýšlejte, zda vás to bude bavit i za 10 let
Hodně štěstí!  Nebojte se, buď to dáte nebo ne… Volte moudře
Učte se, neříkají vám to jen tak pro srandu, snaží se vám něco
předat, nepodceňujte přípravu Je to těžší než ZŠ, ale důležité je
vybrat si obor jenž sami chcete Ať, jdou k nám (SŠ Oselce) Je tu
sranda (SŠ Oselce) Není těžký se někam dostat, ale udržet se tam!

CO BYSTE VZKÁZALI DEVÁŤÁKŮM?
Ať se učí Vybírejte si střední školu dobře, poněvadž výběr střední
školy rapidně ovlivní váš budoucí život (povolání) Určitě si pořádně
promysli co chceš v budoucnu dělat, protože to už by mělo být
hlavním faktorem pro výběr školy, protože k čemu ti bude SPŠE,
když se chceš věnovat nemocným lidem Vyberte si dobře. Není nic
špatného, když vás nevezmou a nehroťte to tak, je to potom lepší a
máte na to! To zvládneš Moc se nestresujte, nestojí to za to 
Nepodceňte přípravu, ale zase to nepřežeňte. Zkuste si vybrat, jak
nejlépe můžete. Když to ale nevyjde, tak se nic neděje. Pořád máte
možnost školu změnit nebo jako já směřovat svou budoucnost k
vysoké škole. Hlavně si to rozmyslete sami. Je to váš život a vaše
budoucnost Vůbec se nebojte! Celkově lidem ze ZŠ bych vzkázala:
Učte se opravdu. V životě nemusíte dělat právě ten obor, na který
se vyučíte. Hlavní je dostat výuční list, ať už s maturitou nebo bez
ní. Vezměte naší školu, jedeme od začátku, věci ze ZŠ a když se to
naučíte a pochopíte už na základní škole, tak jedině dobře pro Vás.
Učte se, přece nechcete pracovat v nějaké fabrice na 3 směny, když
se stačí učit a dávat ve škole pozor… Zbytečně se nestresuj, není to
konec světa …. Nerozhoduj se podle kamarádů, ale podle sebe. Ty
budeš dělat jednou, co sis vybrala, tak ať toho nelituješ
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Děkujeme
všem středním školám a jejich žákům a žákyním, všem
kolegům z ÚP ČR Plzeňského kraje, kteří se zapojili a pomohli
nám tak vytvořit tento vzkazník.

