Jakými kritérii se řídit při výběru školy? Několik informací zejména pro
RODIČE…
Rozmluva s dítětem, zvážení jeho schopností, studijních předpokladů a motivace…
Prospěch vašeho dítěte určitě znáte z žákovské knížky, třídních schůzek a z kontroly jeho
domácích úkolů a školní práce. Jeho schopnosti asi ve většině dokážete jako zkušení rodiče
odhadnout a neměl by být problém určit, zda je váš syn či dcera studijní typ, který snadno
projde střední a vysokou školou, nebo je spíše zručnější, studium jej moc nebaví, ale dokáže
se postavit k manuální práci.
Je zručné nebo má dobré známky z fyziky? Opravdu hodně záleží na jeho dosavadních
schopnostech a zájmech.
Je jasné, že se děti snáze učí předmětům, které je baví. Naopak ty, do kterých se musí nutit,
jim nejdou nejlépe a mohou se stát kamenem úrazu celého studia. Zaměřte se na to, co mu
jde a co ne, podle toho volte další postup.
Střední škola nebo učiliště?
Pokud se nemůžete rozhodnout mezi střední školou a učilištěm, zvažte veškeré klady a
zápory, které vás napadnou a zkuste si odpovědět společně s vaším potomkem na otázky
typu: Co dítě opravdu baví? Kdo je v jeho životě vzorem- pokud jde o povolání? Jaké má další
zájmy? Přeje si dítě pokračovat ve studiu i po maturitě? Chce mít jistější zaměstnání
například ve státním sektoru jako zaměstnanec, nebo se spíše vydá na dráhu osoby
samostatně výdělečně činné? Chce něco umět a teprve pak si zvyšovat vzdělání nástavbovým
studiem?
Mnoho záleží na studijních předpokladech každého jedince. Pokud má dítě již na základní
škole horší známky, do učení se musí nutit, pravděpodobně to na té střední nebude o nic
lepší. Naopak je lepší zvolit učiliště, které ho bude bavit a přitom bude větší šance, že studia
dokončí, a během studia nebude zažívat opakovaný pocit selhávání.
Testy profesní orientace
Nevíte-li si společně rady, zkuste pomoc odborníků v informačním poradenském centru IPS
při úřadech práce a nebo v pedagogicko-psychologické poradně, kde testy profesní orientace
poskytují zdarma.
Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje- pracoviště pro Prahu-východ
(Hloubětín) http://www.pppstredoceska.cz/kontakty.php?lokalita=pv
tel.:281867331-4
mobil: 603267746
IPS Úřadu práce pro Prahu-východ. Kontakt: Mgr.Pavel Lehovec tel.: 950151325, e-mail:
pavel.lehovec@py.mpsv.cz
Tam se můžete obrátit a objednat vaše dítě ke konzultaci.
Další důležité informační zdroje ohledně kariérového poradenství :
www.infoabsolvent.cz , www.budoucnostprofesi.cz , www.gwo.cz

Jak poznat dobrou školu
Vodítkem při výběru školy, která své studenty skutečně něco naučí, může být seznam škol s
nejlepšími výsledky státní maturity, vydaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v
roce 2011. Skóre uvedené u každého řádku v tabulce je výpočtem celkového výsledku školy,
který zohledňuje například úspěšnost a neúspěšnost maturantů, přepočet mezi základní a
vyšší úrovní nebo počet žáků závěrečného ročníku, kteří nebyli k maturitě připuštěni.
V tabulkách je uvedeno 10 nejlepších gymnázií a 10 nejlepších středních odborných škol z
celé ČR.

TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR
Název

Sídlo školy

Zřizovatel

Kraj

Skóre

1 PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s.

Lindnerova 3, Praha 8 Soukromá

Hlavní město
Praha

238,36

2 Gymnázium Jana Nerudy

Helichova 3, Praha 1

Veřejná

Hlavní město
Praha

226,41

3 Arcibiskupské gymnázium

Korunní 2, Praha 2

Církevní

Hlavní město
Praha

225,24

4 Gymnázium

Nad Alejí 1952, Praha
Veřejná
6

Hlavní město
Praha

223,92

5 Cyrilometodějské gymnázium a SOŠ Pg

Lerchova 63, Brnostřed

Církevní Jihomoravský

216,02

6 Gymnázium

Palackého 191, Mladá
Veřejná
Bo

Středočeský

215,00

7 Gymnázium

Dašická 1083,
Pardubice I

Veřejná

Pardubický

214,48

8 Gymnázium

Nad Kavalírkou 1,
Praha

Veřejná

Hlavní město
Praha

214,46

9 Gymnázium Jana Keplera

Parléřova 2, Praha 6

Veřejná

Hlavní město
Praha

214,08

Jirsíkova 5, České
Buděj

Církevní Jihočeský

10

Biskupské gymnázium J.N. Neumanna a
Církevní ZŠ

212,2

TOP 10 SOŠ V ČR

Název

Sídlo školy

Zřizovatel

Kraj

Skóre

1 Střední škola - Waldorfské lyceum

Křejpského 1501, Praha
Veřejná
4

Hlavní město
Praha

180,04

2 SPŠ sdělovací techniky

Panská 3, Praha 1

Hlavní město
Praha

169,65

3 Masarykova obchodní akademie

Pražská 1222, Rakovník Veřejná

Středočeský

169,40

4 VOŠPpS, SOŘPg a Gymnázium

Evropská 33, Praha 6

Veřejná

Hlavní město
Praha

169,36

SNP 170, Hradec
Králové

Soukromá Královéhradecký

6 Obchodní akademie

Heroldovy sady 1,
Praha 10

Veřejná

Hlavní město
Praha

168,43

7 Obchodní akademie a JŠ

Bartošova 24, Přerov

Veřejná

Olomoucký

167,83

8 VOŠ, Obchodní akademie a JŠ

Plánická 196, Klatovy

Veřejná

Plzeňský

166,76

9 Obchodní akademie

nám. T.G.Masaryka,
Plzeň 1

Veřejná

Plzeňský

166,70

Studentská 1, Žďár nad
Veřejná
Sázavou

Vysočina

166,63

5

Obchodní akademie, VOŠ cestovního
ruchu a JŠ, s.r.o

10 VOŠ a střední průmyslová škola

Veřejná

168,76

Celý dokument, který kromě desítky nejlepších gymnázií a SOŠ v ČR obsahuje také tři nejlepší
gymnázia a SOŠ v jednotlivých krajích ČR, je k dispozici na www.msmt.cz.

Přehled gymnázií, středních škol, učňovských středisek rozdělených podle jednotlivých krajů
a okresů je na mnoha webových adresách. Mezi nejzajímavější zdroje informací patří
například Atlas školství.
Prezentace škol, dny otevřených dveří, Schola Pragensis
Nedokáže-li dítě přesně určit, který obor by jej mohl bavit, navštivte různé prezentace škol.
Dny otevřených dveří jsou výborným vodítkem při výběru školy, můžete si projít celou školu
a promluvit si osobně s vyučujícími i se studenty. Každoročně je také v podzimních měsících
pořádána Schola Pragensis- burza pražských středních škol v Kongresovém centru Praha.

Konzultace s výchovným poradcem školy
Kontaktovat můžete i mě- výchovného poradce školy. Společně můžeme konzultovat tuto
problematiku.
Mám také k dispozici přehled středních škol, k zapůjčení aktuální katalogy středních škol
a odborných učilišť.

Uplatnění na trhu práce
Nejlepšími obory jsou takové, které studentovi nabídnou široké uplatnění na pracovním trhu.
Zjistěte si, o které pozice je na úřadě práce největší zájem a jaké procento nezaměstnanosti
je v daném oboru. Nicméně toto kritérium je vzhledem ke stále se měnící poptávce na trhu
práce velmi obtížné uchopit správným způsobem.
Výuka cizího jazyka
V dnešní době je dobré velmi zodpovědně zvážit výuku cizího jazyka na nové škole.
Na pracovním trhu jsou stále žádanější absolventi se znalostí cizích jazyků. V mnoha firmách
totiž schopnost domluvit se a porozumět v cizím jazyku hodnotí výš, než prospěch z
obecných předmětů, nevydařenou závěrečnou zkoušku nebo nepovedenou maturitu.
Nevyžádaná rada závěrem:
Výsledné rozhodnutí o budoucnosti nechte z větší části na dítěti samotném. Buďte mu
rádcem, pomocníkem, podpořte jej. Pokud mu vnutíte střední školu, o kterou nemá zájem a
nebude mít dobrý prospěch, budete první, kdo od něj uslyší: "Já jsem tam nechtěl/a, ale
donutili jste mne. Tak se nedivte, že mi to nejde."

Přeji dobrou volbu, Mgr. Ladislava Kočvarová.

