
VOLBA POVOLÁNÍ 
9. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY



PŘEDSTAVENÍ 

Dobrý den,

každý rok mají absolventi Základní školy přednášku od Úřadu práce s důležitými informacemi

ohledně dalších možnostech po ukončení povinné školní docházky. V prezentaci Vám

nastíníme kam se můžete vydat po základní škole, kdo Vám při výběru poradí, informace

ohledně přihlášek do studia a představíme si školy v Jeseníku.

V letošním roce byly tyto přednášky kvůli pandemii bohužel omezeny, ale abyste ani Vy,

jakožto letošní deváťáci o tyto informace nepřišli, je pro Vás připravena tato prezentace.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, určitě nás neváhejte kontaktovat (kontakty naleznete

v poslední části prezentace).

Doufáme, že alespoň tímto způsobem získáte odpovědi na Vaše dotazy.

S pozdravem

Tým oddělení poradenství

Úřad práce Jeseník 



VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V 
ČESKÉ REPUBLICE 



Lyceum

KAM PO ZÁKLADNÍ 
ŠKOLE?

ZÁKLADNÍ 
ŠKOLA

Konzervatoř

6 let 

4 roky  

Odborné  
4 roky

Odborné

2,3 roky

Praktická škola 
1,2,3  roky

Střední 
vzdělávání bez 

VL 2 roky

Gymnázium 

4 roky, 6 let,
8 let

Nástavbové 

studium  

2 roky

*3

Maturita

Absolutorium

Maturita

Výuční list
Osvědčení

Maturita

Maturita

*Pokud budete studovat 3 roky obor s výučním listem, 

můžete pokračovat ve studiu na maturitním oboru



KAM PO MATURITĚ?

Vyšší odborná škola (DiS.) 3 roky

Vysoká škola

 bakalář (Bc.) 3 roky

 magistr (Mgr.), inženýr (Ing.) 5 let

 lékařství (MUDr.) 6 let



VOLBA POVOLÁNÍ



Vědomostmi a 
dovednostmi

Charakteristickými 
znaky povolání

Charakteristickými 
znaky osobnosti

Uplatněním na trhu 
práce

Volba povolání =

hledání souladu mezi:

Výběr povolání není jednoduchou záležitostí – musíte přemýšlet nad tím, že pro daný výběr budoucího povolání 

musíte mít určitou znalost, jestli tuto práci budu chtít vykonávat, jsem typově vhodný pro tuto práci, jaké mám 

známky a jestli studium není náročné – zvládnu jej? Vím, jak dané povolání vlastně funguje a vypadá? 

Tyto všechny otázky si musíte při výběru SŠ pořádně nechat projít hlavou. 



SCHOPNOSTI

Jaké mám předpoklady k určité činnosti?

 umění jednat s lidmi

 pečovat o jiné (lidi, zvířata)

 logicky myslet

 hrát divadlo, kreslit, modelovat

 soustředit se, plánovat činnosti



PROSPĚCH

Uvažujte o svých známkách, můžete je ještě změnit!

 maturitní obory = písemný test z ČJ a MAT + prospěch

 učební obory = prospěch + pohovor

 u oboru si porovnejte informace z loňského roku 

 atraktivita oboru SŠ (stipendium) 



ZDRAVOTNÍ STAV

 dobrý zrak

 tělesná výška

 rovnováha

 pokožka - alergie

 pohybové ústrojí

 sluch, atd.

PLP = povinná lékařská prohlídka

Pozor vyřizovat včas! 

Nenechávejte to na poslední chvíli, 

důležitá součást přihlášky. 



NEJČASTĚJI HLÁŠENÁ 
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA?

Strojírenské profese

Stavební řemeslníci

IT 

specialistékuchaři, 

číšníci a 

servírky

řidiči

zdravotní sestry 

a lékaři



GENDEROVĚ 
VYVÁŽENÉ 

PROFESE 

Rozhodujte se s výběrem oboru podle Vašich schopností a 

nadání, nikoliv podle předsudků.   

Ženy mohou pracovat v mužských profesích a muži v 

ženských. Např. Automechanik / Automechanička, Manikér / 

Manikérka. 

Vybírejte si budoucí profesi opravdu 

podle toho, co Vás bude bavit. 



KDO MI PŘI VÝBĚRU 
POVOLÁNÍ PORADÍ?



KDE ZÍSKAT POTŘEBNÉ 
INFORMACE?

 Střední škola – dny otevřených dveří

 Scholaris – přehlídka středních škol (Jeseník, Šumperk, Prostějov, 
Přerov, Olomouc)

 Základní škola – výchovný poradce

 Pedagogicko-psychologická poradna

 Známí, kamarádi, rodiče

 Internet

 IPS Úřadu práce
• nutno se předem objednat

• zdarma



www.atlasskolstvi.cz

Při výběru SŠ nakoukněte na informace o 

dané škole do Atlasu školství – každý z Vás jej 

dostane během Října – Listopadu 



www.infoabsolvent.cz



PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ



PODLE ČEHO SI VYBRAT SŠ? 



2013 - 2020

18%

16%

5%

28%



PŘIHLÁŠKA NA SŠ

Přihlášky do 
1.3.

Přijímací 

zkoušky v 
dubnu

Ostatní střední 

školy

Konzervatoře a 
umělecké 

školy, sportovní 
školy

Přihlášky do 

30.11.

talentové 

zkoušky

v lednu
1. kolo = max. 2 přihlášky!



• Mám nárok podat si 2 přihlášky na Střední školu. 

• Pokud si dám dvě přihlášky na KONZERVATOŘ nebo na uměleckou školu, mám 
možnost si dát další dvě přihlášky na klasickou SŠ (tudíž 4 přihlášky)

• Když si podám přihlášku na jeden maturitní obor a jeden učební obor – mám 
nárok na 1 přijímací zkoušku (ČJ,M) – NENÍ OPRAVNÝ TERMÍN.

• Když si podám přihlášku na jeden maturitní obor a druhý maturitní obor – mám 
nárok na 2 přijímací zkoušky (ČJ,M) + OPRAVNÝ TERMÍN (ČJ,M)

PŘIHLÁŠKA NA SŠ



PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

První kolo
Termíny:

2. – 15. ledna: Talentové zkoušky
15. – 31. ledna: Konzervatoře (umělecké obory)
13. a 14. dubna: Zkoušky z obecných předmětů (ČJ + M)

https://infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-03

Pozvánka: 

Max. 14 dní předem (registrační číslo) 

Výsledek: 

Přijetí - zveřejnění do 3 dnů od poslední přijímací zkoušky - započítá se lepší výsledek.
Nepřijetí - písemné rozhodnutí (5 dnů + 3 pracovní dny odvolací lhůta)

Další kola přijímacího řízení

Další kola přijímacího řízení se otevírají pouze u oborů, které nenaplnili kapacitu v 1. kole.
Seznam volných míst naleznete na stránkách Olomouckého kraje – Odbor školství a mládeže.



• Pokud mám 2 pokusy na přijímací řízení – Výsledek zkoušek přijímacího řízení Cermat posílá SŠ -
vždy zasílá lepší výsledek. 

• První pokus na přijímací řízení probíhá na jedné škole. Druhý pokus přijímacího řízení poté na té 
škole druhé. 

• PŘIJETÍ x NEPŘIJETÍ - Pokud mě přijmout tak mi nepřijde žádný dopis domů – Ohledně přijetí se 
dozvíte na přístupném místě ve škole nebo na školním webu (zadáte registrační číslo). – na 
stránkách musí být zveřejněno alespoň 15 dnů. O nepřijetí mi domů přijde písemné rozhodnutí 
(můžu se odvolat, ale pouze v případě, že jsme splnili podmínky přijímacího řízení)

• ODVOLÁNÍ – Odvolat se můžete v případě, že jste splnili minimální bodovou hranici k přijetí na 
SŠ (příklad – na SŠ Vás vezmou pokud jste v testu získali 40 bodů, vy získáte 30 bodů – V tuto 
chvíli nemůžete podat odvolání! Jelikož minimum bodů pro přijetí do studia bylo 40) – Pokud 
jste splnili bodovou hranici, odvolání můžete využít – musíte jej zaslat nejpozději do 3 dnů od 
doručení nepřijetí.

• PŘÍJIMAČKY- jsou řízeny Cermatem (jednotná přijímací zkouška), ale daná SŠ může přidat ještě 
interní přijímací zkoušky – např. z cizího jazyku apod. (stává se pouze u výjimek). 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ



ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Získáte jej ve škole a musíte ho uplatnit do 

10 dnů od zveřejnění. 

Je ZÁVAZNÝ – přenos je možný pouze ve 2 případech.

2 případy možného přenosu zápisového lístku:

1. způsob = jsem přijat/a na konzervatoř (donesu zápisový lístek), poté se ale 

dostanu na klasickou SŠ a rozhodnu se, že chci jít na klasickou SŠ – tak vezmu 

lístek z konzervatoře a přenesu jej na klasickou SŠ

2. způsob = jsem přijat/a na jednu SŠ, ale na druhou NE. – odnesu lístek na SŠ 

kde jsem přijata do studia. Ale, podal/a jsem odvolání na SŠ kam jsme se 

nedostal/a a na ODVOLÁNÍ jsem byl/a přijat/a – tudíž, mohu vzít zápisový lístek 

ze SŠ kam jsem se dostal/a oficiálně a přenést ho na SŠ, kam jsem se dostal/a 

na odvolání. 

Tento přenos lze vykonat pouze JEDNOU! Takže si rozhodnutí pořádně 
promyslete! 



www.cermat.cz

Na webových stránkách CERMATU naleznete veškeré důležité informace k přijímacím zkouškám a naleznete zde také zkušební testy . 



REKAPITULACE

ŘÍJEN - LISTOPAD
dostanu Atlas školství 

LISTOPAD
půjdu na SCHOLARIS
podám přihlášky na konzervatoř

PROSINEC
zvolím si povolání

LEDEN
dělám přijímací zkoušky na konzervatoř
půjdu na den otevřených dveří dané SŠ 

ÚNOR
podívám se na internet - informace
o přijímacích zkouškách

BŘEZEN
podám si přihlášky na střední školu

DUBEN
dělám přijímací zkoušky 

Na přelomu ledna a února by měly být  Tvé představy o 
budoucím oboru vzdělávání již konkrétní!



STŘEDNÍ ŠKOLY V 
OKRESE JESENÍK



GYMNÁZIUM JESENÍK

Maturitní obory:

Gymnázium - čtyřleté 

Gymnázium - osmileté

Gymnázium se sportovní přípravou 

(zaměření lyžování, cyklistika, sportovní lezení  - čtyřleté)

Přijímací zkoušky: talentová zkouška, M, ČJ

Pro žáky jsou organizovány zahraniční poznávací zájezdy (Londýn, Německo) a sportovní kurzy 

(vodácký, cykloturistický, lyžařský), studijní pobyty v Německu. Na nižším gymnáziu LEGOrobotika. 

Na čtyřletém gymnáziu možnost volby rozšířené LEGOrobotiky + ICT.

www.gymjes.cz



STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

Maturitní obory: 

Strojírenství

Stavebnictví

Informační technologie

Finanční podpora učebních i studijních oborů – stipendia

Nové učebny vybavené roboty, drony, RC modely a micro:bity. Praxe u firem jesenického regionu, finanční 
odměna za produktivní práci. 

www.soje.cz

Učební obory:

Strojní mechanik

Instalatér

Zedník

Obráběč kovů

Elektrikář

Navazující studium: 

Provozní technika

http://www.soje.cz/


HOTELOVÁ ŠKOLA VINCENZE 
PRIESSNITZE A OBCHODNÍ AKADEMIE 

JESENÍK

Maturitní obory:

Hotelnictví (Hotelnictví a cestovní ruch)

Obchodní akademie (Zahraniční obchod)

Hotelnictví – dálkové studium 

Nabídka zahraničních stáží (Finsko, Litva, Řecko, Skotsko, Francie). – Roční pomaturitní stáž

Česko-polská příhraniční spolupráce. A spoustu dalšího. 

Výuka cizích jazyků: AJ, NJ, FR, RJ, PL. Tuzemské a mezinárodní soutěže. 

www.hotelovkajes.cz



SŠ GASTRONOMIE, 
FARMÁŘSTVÍ A SLUŽEB

Maturitní obory:

Mechanizace a služby (Technik pro recyklaci)

Uměleckořemeslné zpracování kovů

Masér ve zdravotnictví 

www.sosjesenik.cz

Učební obory:

Kuchař – číšník

Pekař 

Cukrář

Řezník - uzenář

Výrobce kožedělného zboží 

Zemědělec - farmář

Podkovář a zemědělský kovář

Opravář zemědělských strojů

Jezdec a chovatel koní

Zahradník (Úprava  veřejné zeleně)

Včelař

Lesní mechanizátor (Pěstební mechanizátor)

Umělecký kovář a zámečník, pasíř

http://www.sosjesenik.cz/


SŠ ŘEMESEL A OU  LIPOVÁ-
LÁZNĚ

3 Leté učební obory (VL): 

Kameník

Tesař

Ošetřovatel

3 leté učební obory(Osvědčení):

Strojírenské práce (Strojně montážní práce)

Malířské a natěračské práce 

Zednické práce (zhotovitel zatepl. syst.)

Truhlářská a čalounická výroba

Stravovací a ubytovací služby

Pečovatelské služby

Přijímací řízení probíhá formou pohovoru. 

Bezbariérová škola; Škola zajišťuje ubytování a celodenní stravování.

www.oulipova.cz

2 leté učební obory

Zahradnická výroba

Provozní služby

Potravinářské práce

Práce ve stravování 

Praktická škola jednoletá/dvouletá



STIPENDIJNÍ PROGRAMY 
OLOMOUCKÉHO KRAJE



• Od školního roku 2020/2021 je stipendium nově určeno všem žákům maturitních i
učebních oborů vzdělání středních škol na Jesenicku (vyjma žáků oborů vzdělání
Gymnázium a Gymnázium se sportovní přípravou). Stipendium bude poskytnuto
žákům prvních ročníků denního studia střední školy na Jesenicku na základě
žádosti, kterou obdrží na své základní škole:

• a) ve výši 5 000,- Kč, v případě studia oboru vzdělání, který není podporován v
rámci „Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji“
(např. Hotelová škola) nebo

• b) ve výši 5 000,- Kč, v případě studia oboru vzdělání, který je podporován v
rámci „Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji“
(např. obor elektrikář na Středí průmyslové škole), přičemž 2000,- Kč v rámci
Jesenického stipendia a 3 000,- Kč v rámci „Podpory polytechnického vzdělávání
a řemesel v Olomouckém kraji“.

Olomoucký kraj bude stipendia žákům vyplácet jednorázově vždy v průběhu
měsíce října nebo listopadu prostřednictvím střední školy.



POSKYTOVÁNÍ 
STIPENDIA ŽÁKŮM 

VYBRANÝCH 
OBORŮ VZDĚLÁNÍ 
STŘEDNÍCH ŠKOL 
UKONČENÝCH 

VÝUČNÍM LISTEM V 
RÁMCI PODPORY 

POLYTECHNICKÉHO 
VZDĚLÁVÁNÍ A 

ŘEMESEL V 
OLOMOUCKÉM 

KRAJI VE ŠKOLNÍM 
ROCE 2020/2021 

Žákům vybraných oborů středních škol ukončených

výučním listem je poskytován v průběhu jejich profesní

přípravy finanční příspěvek ve formě stipendia (dále jen

stipendium) z rozpočtu Olomouckého kraje. Hlavním

cílem je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu

žáků v učňovském školství v oborech perspektivních

na trhu práce.

Výše stipendia žákům vybraných oborů vzdělání je

stanovena na:

1. ročník: 300 Kč za každý měsíc/žáka, za vyznamenání

na konci školního roku jednorázově 1500 Kč

2. ročník: 400 Kč za každý měsíc/žáka, za vyznamenání

na konci školního roku jednorázově 2500 Kč

3. ročník: 500 Kč za každý měsíc/žáka (pouze za 1.

pololetí)

Za druhé pololetí školního roku, v němž žák ukončí

vzdělávání ve střední škole, není stipendium

poskytováno.



Adresa: Karla Čapka 1147/10, Jeseník 790 01 (Budova IPOS)

Telefon: +420 950 121 301

Email: podatelna.je@uradprace.cz

KONTAKTNÍ INFORMACE



Oddělení poradenství 

Poradce IPS v projektu PIPS:

Ing. Ivana Pavlovová, ivana.pavlovova@uradprace.cz, + 420 950 121 495 

Poradce pro volbu povolání:

Bc. Alena Jedličková, alena.jedlickova1@uradprace.cz, + 420 950 121 487

Odborný pracovník IPS:

Bc. Gabriela Horáčková, gabriela.horackova@uradprace.cz, + 420 950 121 451

KONTAKTY NA POVĚŘENÉ OSOBY ÚP

mailto:ivana.pavlovova@uradprace.cz
mailto:alena.jedlickova1@uradprace.cz
mailto:gabriela.horackova@uradprace.cz

