
LOŇŠTÍ DEVÁŤÁCI  
LETOŠNÍM DEVÁŤÁKŮM 

vzkazník další díly… 

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



 

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 … 

 

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

 

 

… 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.  

 

Přejeme hodně štěstí ve Vaší volbě 

2019 

Vždyť i oni hledali odpovědi na otázky, které si 

v souvislosti s volbou povolání kladete dnes vy. 

Za vytvořený vzkazník získal kolektiv pracovníků 

Kontaktního pracoviště Děčín  

Národní cenu kariérového poradenství 2017      

za přínos úřadu práce ke kariérovému rozvoji 

žáků základních škol. 

Tento vzkazník navazuje na úspěšné dva díly, které byly 

vytvořeny na Kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v Děčíně.  



 

 

 

 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  

 

 

 

 

Jak jsme pro Vás 
vzkazy získali? 

 

 





 

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. 

Lenka, Gymnázium a SOŠ Rokycany – Ekonomické lyceum 



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. 

Markéta, Gymnázium Rokycany 



 

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. 

Veronika, Střední škola Rokycany,  Jeřabinova – kuchař-číšník  



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.  



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. 
 

Kristýna, Gymnázium Blovice 



 

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. 

Anna, Střední odborné učiliště Domažlice - Kadeřník 



 

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. 

 

ADÉLA, Hotelová škola Plzeň - Hotelnictví 



 
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. 

ELIŠKA, Střední průmyslová škola stavební – maturitní obor 



 

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! 

 
 

Gymnázium Sušice 



 

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. 

 

Andrea, Gymnázium Tachov (6-leté) 



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. 

 
 

Natálie, SŠŽ a ZŠ Planá - cukrář 





 

 
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. 

Pavel, Gymnázium a SOŠ Rokycany – Informační technologie 


