Jak si vybrat střední školu?
Stručný průvodce pro snazší rozhodování
1. Sebepoznání


Jaké předměty mi ve škole jdou a baví mě, které naopak ne?



Co mě baví? (ve volném čase, kroužky atd.)



V čem jsem dobrý? (škola, volný čas, kroužky, brigády atd.)



Co mi naopak příliš nejde?



Jaké jsou mé sny? Co bych chtěl dělat, kdybych měl dostatek času a peněz? Co bych opravdu
dělat nechtěl?



Mám nějaké pracovní zkušenosti? Co jsem se díky nim o sobě dozvěděl?

Otázky na lidi kolem tebe:



V čem si myslíš, že jsem dobrý?



Jaké jsou mé silné stránky?



Jaké jsou mé nedostatky?

2. Přehled o různých povoláních
KDO

Jaký by měl tento pracovník být? Co musí umět? Jakou školu absolvoval?

CO

Co celý den dělá? S kým spolupracuje? Jak vypadá jeho pracovní den?

KDY

Jaká je obvyklá pracovní doba?

KDE

V kanceláři, v dílně, venku? Je zaměstnanec nebo má vlastní firmu?

JAK

Jaké pomůcky a technologie využívá?

PROČ Komu je jeho práce k užitku? Kolik peněz si vydělá?
www.nsp.cz / www.karierko.cz
www.infoabsolvent.cz

/

www.budoucnostprofesi.cz

/

www.platy.cz

/

3. Informace o škole


Jaká je délka a ukončení studia (výuční list/maturita)?



Platí se zde školné?



Jsou se studiem spojené nějaké finanční náklady (vybavení pro praxi)?



Kolik žáků škola přijímá, jaké jsou podmínky přijetí a náročnost přijímacích zkoušek?



Jaká je náročnost studia?



Jaká je úspěšnost žáků u závěrečných zkoušek/maturit?



Jak jsou absolventi úspěšní při hledání zaměstnání nebo při přijímání do dalšího studia?



Jak daleko je škola od bydliště? Nabízí možnost ubytování a stravování?



Existují nějaké organizované mimoškolní aktivity?



Je součástí výuky odborná praxe, případně jak rozsáhlá a kde?

www.vyberskoly.cz / www.infoabsolvent.cz /www.stredniskoly.cz

4. Kariérové poradenství
Pokud sis odpověděl na všechny otázky a pořád s výběrem střední školy váháš, obrať se sám nebo
s rodiči na kariérové poradce v JCMM.
Poradenství probíhá online a je zdarma, přihlásit se můžeš zde:
https://vzdelavanivsem.cz/karierove-poradenstvi/on-line

