LOŇŠTÍ DEVÁŤÁCI
LETOŠNÍM DEVÁŤÁKŮM
vzkazník 2. díl

Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR Děčín, 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 je již druhým dílem a navazuje na
úspěšný předchozí vzkazník,

za nějž získal kolektiv pracovníků ÚP ČR, KoP Děčín
Národní cenu kariérového poradenství 2017
za přínos úřadu práce ke kariérovému rozvoji
žáků základních škol.

Přejeme hodně štěstí ve Vaší volbě
Léto 2018

Jak jsme pro Vás
vzkazy získali?
Jaké školy se zapojily:
Byly osloveny všechny střední školy v jižní části okresu Děčín.
Z osmi středních škol se jich do dotazníkového šetření zapojilo šest.
Kolik žáků dotazník vyplnilo:
Dotazník vyplnilo celkem 328 žáků prvních ročníků středních škol,
z toho 151 dívek a 177 chlapců.
Rozdíly oproti prvnímu dílu vzkazníku:
Zaměřili jsme se jen na školy v regionu.
Oslovili jsme větší počet žáků.
Dotazník vyplňovali tentokrát i žáci učebních oborů.
Do vyplňování se zapojilo více kluků.
Přidali jsme stránku pro rodiče.

MICHAELA, Evropská obchodní akademie, Děčín

PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Chtěla jsem na školu, po které mohu pracovat v kanceláři. A hodně lidí bylo spokojeno s touto školou.
Sice jsem se bála pár předmětů, např. matematiky, ale nakonec je všechno v pohodě.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Kamarádi, kteří šli na tuto školu a mamka.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Ano.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Mám školu docela blízko. Nechtěla jsem dojíždět, protože bych nemohla vstávat v 5 a jít na vlak.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Musím se víc učit. Už to není jenom, že přijdu domů, hodím tašku na zem a jdu se koukat na seriály.
Teď přijdu domu a jdu se učit.
NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Tuto Evropskou obchodní akademii. Na jinou jsem nechtěla.
KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Na webu. Byla jsem školu i navštívit pro více informací. Od kamarádů, kteří jsou ve vyšším ročníku.
JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?
Ve škole jsme měli tu možnost se připravovat na přijímačky z minulého roku a trénovala jsem. Nebo
když mi něco nešlo, tak jsem si to napsala a nechala vysvětlit.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Hodně jsem se toho bála, ale na seznamovacím kurzu jsem zjistila, že jsme dobrý kolektiv. Učitelé jsou
v pohodě a dokážou pomoci, když si s něčím nevíme rady. Škola je hezká a nemám žádný problém tady.
CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?
Hlavně se nebát nového prostředí a spolužáků.

ALEXANDRA, Střední zdravotnická škola Děčín

PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Chci se pohybovat ve zdravotnictví, konkrétně jako fyzioterapeut.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Kamarádi, kteří už přede mnou na tuto školu chodili a chválili ji a také především rodina.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Prozatím ano. 
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Studuji v místě bydliště, protože jsem ještě nechtěla opustit své přátele.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Samozřejmě je to těžší. Učení na každou hodinu, protože pořád někdo z učitelů zkouší. Ale také je rozdíl
v tom, že se zabývám jedním oborem, který mě baví a neučím se tak všeobecné předměty.
NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Tuhle naši střední školu.
KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Na internetu.
JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?
Pracovní sešity, které jsme dostali na naší základní škole.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Všichni jsou super, učitelé se snaží naučit. Vše mi zatím vyhovuje.
CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?
Chápu, že v 15letech člověk nemůže vědět, co chce dělat, ale promyslete si školu pořádně, ať vás
alespoň trošku baví a hlavně se alespoň i trošku učte. 

Dominika, VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín

PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Líbí se mi práce na železnici a tato škola umožňuje výuku k dopravnímu oboru. Je to zajímavá práce.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Kdo mě ovlivnil? Z menší části rodina a z větší části já.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Ano. Předměty jsou velmi zajímavé, stejně jako výuka.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Studuji v místě bydliště, protože dojíždění do jiného místa, než je bydliště, zabere hodně času a je to
finančně nákladné.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Určitě je tady rozdíl, a ten je v chování spolužáků a učitelů.
NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ano.
KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Na internetu a burzách + exkurze se základní školou.
JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?
Hodně jsem se učila. Bála jsem se, že to nezvládnu.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Spolužáci? Máme skvělý kolektiv. Učitelé? Jde o zvyk. Prostředí? Skvělé.
CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?
Ať se nebojí přijímaček a rozhodování při výběru studia. Hlavní je si vybrat něco, co by nás bavilo.

ANNA, ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice
PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Protože sama ještě moc nevím, co bych chtěla dělat, ale chtěla bych studovat vysokou školu, a zároveň
už jsem na gymnázium chodila před tím, tak jsem se rozhodla zůstat.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Bavila jsem se o tom hodně s mojí rodinou a kamarády, ale nakonec jsem se rozhodla sama.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Ano, jsem tu spokojená.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Studuji blízko mého bydliště a jsem tak spokojená, protože kdybych se rozhodla přejít na jiné
gymnázium, měla bych problémy s dojížděním. Navíc internát mě taky nelákal. Na jinou školu bych ale
i tak nechtěla. Nemám moc ráda zvykání si na nový kolektiv.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Vzhledem k tomu, že jsem na gymnáziu už od primy, tak nijak výrazné změny nevnímám, jen máme více
učení, bereme vše více do hloubky než na nižším stupni gymnázia. Je to celkově větší zodpovědnost.
NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ne, protože jsem byla již rozhodnuta zůstat.
KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Trošku jsem pokukovala na internetu, ale nic mě zvlášť nezaujalo.
JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?
Nepřipravovala jsem se , protože jsem přijímačky nedělala.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Nových spolužáků moc nemám, větší část třídy již byla mými spolužáky předtím, ale nově příchozí jsou
fajn. Obsazení učitelů se taky téměř nezměnilo a prostředí je stejné pořád.
CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?
Ať jdou na školu, která je opravdu zajímá, nenechávají se do velké míry ovlivnit ostatními a spíše se
rozhodnou podle sebe, co vědí nebo si myslí, že je bude bavit a ať své studium nevzdávají.

TEREZA , Střední škola řemesel a služeb, Děčín
PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Studuju obor Gastronomie, protože je mým snem si jednou otevřít svůj vlastní podnik – hospodu nebo
restauraci.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Rozhodla jsem se sama, ale hodně mi pomáhala rodina, která mě podporuje.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Jsem tu krátce, ale jsem spokojená, jak s učením, tak s kolektivem.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Nejdříve jsem studovala v Ústí nad Labem, jenže škola mě přestala bavit. Byla pro mě složitá a
dojíždění bylo zdlouhavé. Proto je pro mě tato škola lepší.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Na střední škole jste každý sám za sebe. Je to vaše rozhodnutí, jestli chcete dál studovat nebo ne. Proto
bych školu vybrala pečlivě.
NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
S třídním učitelem na základní škole jsme navštívili Střední zdravotnickou školu v Děčíně.
KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Hodně na internetu, od učitelů a od kamarádů, kteří už na střední školu chodili.
JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?
Hodně nám pomáhali učitelé a nebo jsme chodili na doučování.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Mně osobně se zde moc líbí a jsem spokojená, že jsem přestoupila.
CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?
Dobře si promyslete, kam půjdete. Já osobně jsem si první školu vybrala špatně a lituji, že jsem ztratila
rok na škole, která mě nebavila.

MARIE, Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín
PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Protože mám vztah k technickým věcem.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
V mém rozhodování mě nikdo neovlivnil.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Ano, splňuje. Jsou tu super učitelé, kteří mají z větší části kladný přístup ke všemu.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Studuji ve svém rodném městě. V mém místě bydliště není žádná škola.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Učitelé tu mají jiný přístup k učení než na základní škole.
NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Navštívila jsem přímo tuto školu.
KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Informace o školách jsem si přečetla v katalogu, který jsme dostali od školy v 9. třídě.
JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?
Přijímačky na tuto školu jsem nedělala a na druhý studijní obor také ne.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Moji spolužáci jsou super. Prostředí je tu super a učitelé jsou také fajn.
CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?
Vzkázala bych jim, ať se nenechají ovlivnit svým okolím, ale pouze sebou. Nikdo za ně studovat nebude
a jejich práci taky nebude dělat. Takže ať si vyberou to, co opravdu budou chtít dělat.

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:

Vyberte si školu, jakou chcete vy, néé rodiče Teď už to táta chápe
a je rád, že dělám, co mě baví Aby si vybrali školu, na kterou chtějí
jít oni a aby se nedali přemluvit rodiči k nějaké „rozumnější“
alternativě Člověk nikdy nebude šťastný na škole, která mu
osobně nic neříká Deváťákům bych vzkázal, aby si pečlivě
promysleli, co chtějí dělat, aby nemuseli zbytečně přestupovat Ať
se rozhodnou sami a né někdo jiný Vybírejte podle sebe
Nevybírejte si obor podle rozkazu rodičů Vyberte si podle
vlastních zájmů, koníčků a dovedností Svým způsobem je střední
zábava, ale musíte chodit na školu, kterou chcete studovat, jinak
to bude pro vás mučení Rozhodněte se sami a opatrně, abyste
nemuseli jít z třetího ročníku do prvního – jako já Vyberte si obor
podle sebe, néé podle někoho, abyste mu udělali radost Aby se
nebáli vybrat si školu podle sebe a nebyli ovlivněni někým jiným

LUKÁŠ, Evropská obchodní akademie, Děčín
PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Rozhodoval jsem se mezi Gymnáziem a EOA. Gymnázium je moc obecné.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Nikdo mé rozhodování neovlivnil. Rozhodl jsem se sám.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Ano, splňuje.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Studuji v místě bydliště, protože hraji basketbal a kdybych dojížděl někam jinam, nedalo by se to stíhat.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Je to tu těžší než na ZŠ a jsou tu malinko jiná pravidla.
NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Všechny, co jsou v Děčíně.
KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Na internetu a od přátel, kteří chodí nebo chodili na tuto školu.
JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?
Zkoušel jsem napsat přijímačky z loňska a měli jsme dobrovolné doučování na ZŠ.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
S novými spolužáky jsem se mohl poznat na seznamovacím výletě a s novými učiteli se snažím vycházet
dobře.
CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?
Aby se tolik nebáli přijímaček. Nejsou tak těžké, jak všichni říkají.

PETR, Střední zdravotnická škola, Děčín
PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Protože rád pomáhám lidem.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Ovlivnila mě exkurze na Střední zdravotnické škole a také z části kamarádi.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Ano, celkem splňuje. Je tu férovější jednání z řad učitelů.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Nechtěl jsem dojíždět a takto mi to vyhovuje.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Na střední škole je mnohem férovější jednání z řad učitelů.
NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ano, bylo jich spousta.
KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Na internetu, mezi staršími kamarády, co již na škole byli.
JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?
Nepřipravoval jsem se na přijímačky vůbec. Na základní škole nám dávali různé pracovní listy, ale já je
nedělal.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Spolužáci jsou super, učitelé také fajn, a prostředí ujde.
CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?
Střední školu si vyberte sami podle toho, co vás baví a nevybírejte podle toho kam jdou kamarádi.

TOMÁŠ, VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín
PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Na této škole jsem našel zajímavý obor, ve kterém jsem viděl budoucnost, také mi byla doporučena
kamarády a rodinou.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Hlavně rodina a kamarádi.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Při nástupu na tuto střední školu jsem byl mile překvapen. Takže ano, splnila má očekávání.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Protože se mi nechtělo dojíždět nebo bydlet na intru.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Učitelé po nás žácích vyžadují víc znalostí a někteří jsou přísnější. Jinak nevidím značné rozdíly.
NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ano, tu na které právě studuji.
KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Na internetu, ptal jsem se kamarádů.
JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?
Na internetu jsem si našel testy z loňského roku, které jsem postupně před přijímačkami vypracovával,
abych věděl, co mě čeká.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Myslím, že většina mých spolužáků je fajn, ale jsou tu nějaké výjimky. Na učitele a nové prostředí jsem si
rychle zvykl.
CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?
Vyberte si školu, co vás baví, ale nejdříve to pořádně promyslete, ať víte, do čeho jdete.

MARTIN, ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice
PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Protože se mi líbil přístup a prezentace školy.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Docela dost mě ovlivnili lidé, co chodili právě na školu, o kterou jsem měl zájem.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Naprosto ano! Jsem více než spokojený.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Nestuduji v místě bydliště, protože raději budu dojíždět na lepší školu, než abych nedojížděl a chodil na
školu, kde se mi nelíbí.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Na střední škole jste dobrovolně, vše děláte kvůli sobě.
NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ano, a kdybych to neudělal, tak asi nebudu ani zdaleka tolik spokojený.
KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Na internetu a na dnech otevřených dveří. Určitě se vyplatí jít na den otevřených dveří. Je škoda to
promeškat.
JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?
Tak připravoval jsem se hlavně na matematiku.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Nejdřív jsem se toho bál, ale během prvního týdne jsem zapadl do kolektivu a i učitelé mě mile
překvapili.
CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?
Určitě nevybírejte školu podle toho, jak je od vás vzdálená. Je mnohokrát lepší dojíždět, než chodit
někam, kde se mi úplně nelíbí.

ONDRA, Střední škola řemesel a služeb, Děčín
PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Protože rád cestuji a líbí se mi objevovat země, do kterých jsem si přál jet. Celkově mě fascinuje cestovní
ruch.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Rodiče.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Ano splňuje.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Protože bydlím kousek a mám to 10 - 15 minut cesty do školy.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Pohled učitelů na studenty. Už s námi zachází jako s dospělými. První ročník je vždy opakovací, ale
věřím, že ostatní ročníky už budou těžší. Pohled učitelů na docházku, jiné podmínky pro studium.
NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ano, navštívil se základní školou.
KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Většinou na stránkách nebo od přátel.
JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?
Prostě jsem se učil. Samozřejmě žák se nemusí učit vše, pokud něco pochytil na základní škole.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Je to jiné. Učitelé přísnější, škola je větší, některé předměty jsou těžší a některé lehčí. Spolužáci a
kolektiv je dobrý.
CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?
Střední škola řemesel a služeb je skvělá škola. Akorát pro toho, kdo ví, že má průměrné známky. Oborů
je dost na výběr. Kolektiv učitelů je dobrý, až na některé výjimky.

LUKÁŠ, Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín
PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Protože mě lodě zajímají a mohlo by mne to bavit.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Nikdo, protože jsem si řekl, že chci jít na tuto školu.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Ano, splňuje mé očekávání.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Studuji, protože nechci zbytek života strávit na „pracáku“. Nestuduji v místě bydliště, ale tato škola je
v dostatečné vzdálenosti, abych mohl dojíždět.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Střední škola více dbá na přípravu na hodiny a celkově je to náročnější než základní škola.

NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ne, nenavštívil.
KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?
V katalogu škol.
JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?
Procházeli jsme příjímací řízení.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Spolužáci jsou pohodoví. Občas je sice nějakej ten průšvih, ale je to super. Učitelé jsou příjemní. Rádi
pomůžou se vším, co nechápu. Prostředí není neznámé, jelikož Děčín znám a na školní prostředí jsem si
zvykl.
CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?
Ať jdete, kam jdete na školu, pokuste se ji dokončit, protože vám to otevře nové možnosti do života.

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁTE MEZI
ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Náročnost, větší povinnost Utíká to jako voda Nevnímám rozdíly
Když jsem na základce dostal blbou známku, tak jsem si ji mohl
opravit, tady to jde hůře V učení, už to není procházka růžovou
zahradou Nemazlí se s náma Odpovědnost za své činy Žádné,
akorát, že nás tu můžou vyhodit Docela přísná docházka Moc
velké ne, jsem totiž nadprůměrně inteligentní o 80% těžší Jsou
jiné předměty a hlavně se škola střídá s praxí Už se s vámi nikdo
nemazlí Chce to se víc učit Nic hrozného, pouze více informací
Zachází se tu s námi jako s dospělými Neprdí se tu s vámi
a nezajímají je vaše výmluvy V podstatě žádný, jen studenti si hrají
na větší a učitelé k tomu tak i přistupují, až mi to přijde hloupé
Ze začátku to byl šok, ale už jsem si zvykla Jsou tu odborné
předměty a to mne baví Musím se učit na každý den Na praxi
se musíte snažit, je to dřina Jsou tu jiné podmínky pro hodnocení
Podrobnější učivo Musím se připravovat na každý den Zatím žádný
rozdíl, teda až na to, že nám odpadají někdy hodiny Nemáme
skoro žádné úkoly Vybavený bufet, žádné otravné děti, ale
spousta schodů Na střední je tu každý sám za sebe

KDE JSTE HLEDALI INFORMACE
O STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH?
Na internetu a také na dnech otevřených dveří Nikde Na veletrhu
škol Určitě se vyplatí jít na den otevřených dveří, je škoda to
promeškat Na webových stránkách středních škol Na základní
škole nám o tom říkali V časopise středních škol rozdělených do
krajů, co jsme dostali na základní škole U výchovné poradkyně
Na úřadu práce Učitelka na základní škole nám dávala různé tipy
na internetové stránky o školách a různé časopisy Informace
o školách jsem nikde nevyhledával, byl jsem se ve školách osobně
podívat a ptal jsem se lidí, co tam jsou Hlavně na internet, od
kamarádů a když jsem školu navštívila na všechno jsem se zeptala
V letácích z úřadu práce Se základní školou jsme jezdili na exkurze
U kamarádů, co na tu školu chodí Ve škole nám pouštěli ukázky
o středních školách Na burze škol Zkušenosti ostatních, ptala jsem
se rodičů, učitelů a konzultovala jsem to i s kamarády a spolužáky
Ve škole nám dali časopis „Atlas školství“ – v něm je spoustu
informací o školách v různých krajích Od sestry, která tam chodí
V reklamních letácích Navštívila jsem všechny školy v Děčíně Ptala
jsem se lidí, co na tu školu chodí Na internetu, všude, kde se dalo

JAK JSTE SE PŘIPRAVOVALI NA
PŘIJÍMAČKY?
Samozřejmě učením, ale není dobré se přepínat a mít stres
Docela dost, protože mi na tom záleželo Měla jsem lektorku na
doučování Nijak, s dobrým průměrem známek ze základní školy
jsem je dělat nemusela Docela ano, přípravné testy apod., jde
o to, abyste je zvládli v pohodě, ne ve stresu Dělala jsem si minulé
přijímačky a začala jsem makat ve škole Nepřipravoval, šel jsem
s tím, co umím ze základky Zkoušela jsem přípravné testy na
Cermatu Téměř vůbec, chtěl jsem prověřit sám sebe a ukázat si,
že mám na studium na této škole Koupila jsem si různé knížky a
učila jsem se z nich Dělala jsem testy na nečisto Vypočítala jsem si
pár úloh z matematiky Učením se, ale nic velkého, jen občasné
zdokonalování Abych byl upřímný, tak prvních pár týdnů vůbec,
ale pak mi došlo, že si nemůžu dovolit s těma známkama ze ZŠ nic
nedělat a tak mě dohnalo svědomí a začal jsem se učit, klidně i
v šest ráno Není to nic těžkýho, ale malou přípravu to trošku
vyžaduje Využil jsem možnosti účastnit se hodin navíc, kde jsme
se připravovali Je to jen o tom, jestli se rozhodnete něco dělat –
chodit na doučování, dát do přípravy snahu Není se čeho bát,
přijímačky nejsou tak hrozné, jak je všichni vykreslují Nestresovat

CO BYSTE VZKÁZALI DEVÁŤÁKŮM?
Hodně si to rozmyslete, co si vyberete za obor Choďte do školy,
protože bez papíru jste v háji Ať si vyberou obor, který je bude
bavit, aby neskončili bez vzdělání Bude se vám líbit praxe Pokud
chcete makat rukama tak 100 procentně pojďte sem a pokud ne,
tak se opravdu učte a choďte do školy, jinak budete dělat
popeláře Aby si nevybírali školu podle toho, co jim jde, ale podle
toho, co je baví Když jsem to takhle udělal, promarnil jsem rok
života Nakonec i to, co lidi baví, jim půjde, když se budou snažit
Vyberte si takový obor, ve kterém se budete rádi rozvíjet Nejde
o to, kam jdou vaši přátelé, ale o to, co by vás bavilo Opravdu
pečlivě vybírejte školu a snažte se vyvarovat přestupů ze školy na
školu Aby si vybrali dobře podle svých výkonů a nevzdali se svých
snů Přijímačky nejsou těžké, stačí obecné základní znalosti, horší
je se pak udržet na škole Nic moudrého, ale měli by se učit Pokud
vám to jde na základní škole, půjde vám to i na střední Žádný stres
Učte se, jestli nechcete zametat chodníky Nebojte se a stůjte si za
svým, nesnižujte své cíle kvůli okolí. Střední je jen další krůček dál
životem Aby neměli nervy Dobrá nálada je základ Nemějte nervy

CO BYSTE VZKÁZALI DEVÁŤÁKŮM?
Aby se nevzdávali toho, co chtějí studovat, protože nezáleží na
názoru ostatních Je to jejich budoucnost a ne budoucnost rodičů,
učitelů nebo kamarádů Asi aby si to pořádně rozmysleli Chápu,
že je složité rozhodovat o svojí budoucnosti v 15 letech a ne
každý si vybere dobře – tak bych vám chtěla popřát hodně štěstí
Aby se naučili učit Máte se na co těšit, je to celkem dost velká
životní změna Ať se nebojí přijímaček, nejsou tak hrozné a ať si
vyberou střední školu pečlivě, protože za tu dobu, co jsem
v prváku u nás už dva spolužáci skončili a dva k nám přestoupili
Nebuďte hloupí a učte se. Fakt to není sranda. Nezáleží jen na
vaší inteligenci, ale také na vaší povaze Jsem ráda, že konečně
můžu dělat to, co mne baví – přijde mi, že střední škola je lepší a
možná i jednodušší Nevíš, dokud nezkusíš, ale hodně mi
pomohla návštěva středních škol Jako asi řekne většina: „dělejte,
co vás baví“ nebo pokud nevíte, co byste chtěli dělat a nechcete
se živit rukama, běžte na gympl a pokud hodláte jít na vysokou,
musíte se naučit učit Přijímačky nejsou tak hrozný, jak všichni
tvrdí – pokud umíte číst a máte logický myšlení, tak dáte
přijímačky bez problémů Učte se a nezvykejte si ze základky na
velkou absenci Ať si vyberou školu podle svých snů, který by si
chtěli v budoucnu uskutečnit Pokud to nevyjde, svět se nezboří
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Děkujeme
všem žákům a žákyním maturitních i učebních oborů
středních škol, kteří se zapojili a pomohli nám tak
vytvořit tento vzkazník.

