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Kde lze získat informace k volbě povolání 

 
Ve škole:  

- Funkci výchovné poradkyně vykonává p. uč. Veronika Čermáková. Na ni i na ostatní učitele 
se můžete v souvislosti s volbou povolání obrátit. Kdykoli po předchozí telefonické domluvě 
se s vámi rádi sejdeme a budeme se vám věnovat. 

 
V brožuře Atlas školství:  

- Publikace Atlas školství obsahuje přehled všech středních škol v Kraji Vysočina. Publikaci 
dostávají všichni vycházející žáci.  

- Atlas školství pro všechny kraje ČR lze nalézt pod odkazem  
https://www.uradprace.cz/web/cz/informacni-a-poradenske-stredisko-3 

 
Na Úřadě práce v Jihlavě:  

- Na ÚP pracuje Informační a poradenské středisko pro volbu povolání. Pracovnici 
Informačního a poradenského střediska lze kontaktovat na telefonním čísle 950 123 443.  

 
Na internetu:  

- Adresy internetových stránek středních škol jsou uvedeny v publikaci Atlas školství. 
- Přehledné a kompletní informace o všech středních školách v České republice jsou 

zveřejněny na stránkách www.infoabsolvent.cz. Na těchto stránkách lze vyhledávat školy 
podle zvolených hledisek, naleznete zde nejrůznější rady a doporučení i profitesty.  

- Přehled všech středních škol v České republice také nabízejí stránky www.atlasskolstvi.cz. 
 

Telefonickým kontaktem s pracovníky středních škol: 
(Pokud uvolnění protiepidemických opatření dovolí, tak též při individuální osobní  návštěvě SŠ): 

- Přímý osobní či telefonický kontakt s pracovníky středních škol může být velmi přínosný. 
Můžete se ptát např.: 

- jaká je škála možností uplatnění absolventů a jaká je po nich poptávka na trhu práce 
- jak probíhá přijímací řízení 
- jak probíhá a jak je náročná výuka jazyků, jaký důraz je kladen na počítačovou 

gramotnost 
- jaké je školné a co je za ně studentům poskytováno 
- jaká je úroveň odborného výcviku a kdo jej zajišťuje 
- zda škola poskytuje finanční ohodnocení za práci žáků při odborném výcviku 
- zda škola poskytuje motivační a sociální stipendia 

 
Dny otevřených dveří: 

- Většina středních škol organizuje vždy na podzim dny otevřených dveří. Těžko odhadnout, 
zda bude možné a zda budou školy mít zájem pořádat dny v termínech, které by vyplynuly 
z uvolňování protiepidemických opatření. Sledujte webové stránky škol, o které máte zájem 
a které byste případně chtěli navštívit. 

 
Třídní schůzka s rodiči vycházejících žáků: 

- Na začátku prosince bývá na naší škole pedagogické odpoledne a v jeho rámci třídní 
schůzka rodičů vycházejících žáků. S rodiči mohou přijít i žáci. Schůzky se zúčastní i 
zástupci z některých středních. Pokud bude možné třídní schůzku k volbě povolání 
zorganizovat, budeme vás o jejím termínu včas informovat. 

 

https://www.uradprace.cz/web/cz/informacni-a-poradenske-stredisko-3
http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/


Podávání přihlášek 

 
- Uchazeči či jejich zákonní zástupci  podávají přihlášky sami přímo řediteli střední školy, o 

kterou mají zájem. Základní škola potvrzuje na přihláškách pouze prospěch žáků.  
- Uchazeč může podat do prvního kola přijímacího řízení 2 přihlášky. Přihlášky může podat 

na různé školy nebo na jednu školu, ale různé obory. 
- Přihlášky pro první kolo přijímacího řízení musí být podány do 1. března 2022. 
- Podrobnější informace a popis postupu podávání přihlášek održí vycházející žáci přehledně 

sepsané na informačním letáku v lednu 2022, spolu s letákem obdrží i tiskopisy přihlášek. 
Pro tuto chvíli podstatnou skutečností je, že nejpozději do poloviny února by měli být 
vycházející žáci definitivně rozhodnuti, jakou střední školu a jaký obor si zvolí pro další 
studium. 

 
- Rodiče těch žáků, u nichž lze předpokládat změněnou pracovní schopnost, by se měli včas 

informovat u svých dětských lékařů. Na některé obory se nemohou hlásit žáci se změněnou 
pracovní schopností. 

 

Kritéria volby povolání 

 

Osobní vlastnosti, schopnosti, dovednosti, zájmy a zdravotní stav žáka 

 

Školní prospěch: 
- Prospěch je důležitý zejména při rozhodování mezi studijním (tj. maturitním) a učebním 

oborem. Na maturitní obor nemusí být obtížné se dostat, důležité však je, aby žák měl  
předpoklady studium dokončit a složit maturitní zkoušku. 

- Pro žáky, kteří si nejsou jisti, zda mají předpoklady pro zvládnutí maturitního oboru, nebo pro 
žáky, kteří váhají, zda zvolit gymnázium s perspektivou vysokoškolského studia, je vhodná 
konzultace v pedagogicko-psychologické poradně. Poradna nabízí pomoc při volbě povolání. 
Služby poradny jsou bezplatné. Adresa: Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně 
pedagogické centrum Vysočina, pracoviště Jihlava, třída Legionářů 1578. Kontakt na 
telefonních číslech 567 572 416 a 703 182 814. Adresa webových stránek poradny je 
www.pppaspcvysocina.cz. Na webových stránkách poradny je vzhledem k současné situaci 
aktuálně zveřejňováno, jak je poradna v provozu. 
Informační materiály PPP Jihlava a bližší informace o ní můžete získat u výchovné 
poradkyně.  

 
Druh školy: 

- gymnázia 
- střední odborné školy - čtyřleté, ukončené maturitou  
- střední odborná učiliště    

- tříletá, ukončená výučním listem 
- dvouletá, ukončená výučním listem (pro žáky s velmi slabým prospěchem) 

 
Typ školy: 

- státní školy - neplatí se školné 
- soukromé školy - většinou se platí školné 
- ostatní školy – např. církevní 

 
Místo studia: 

- s denním dojížděním 
- týdenní dojíždění s ubytováním na internátě 

 
Trh práce: 

- jaké uplatnění nacházejí absolventi na trhu práce 
 
 
 
 

http://www.pppaspcvysocina.cz/


 
Obory jsou v následujícím přehledu značeny symboly takto: 

   
 ……… gymnázia (mají K před lomítkem v kódu oboru) 
 ……… maturitní obory SOŠ (mají M před lomítkem v kódu oboru) 
 ……… maturitní obory, kde je součástí odborný výcvik (mají L před lomítkem v kódu oboru) 
 ………. učební obory (mají H před lomítkem v kódu oboru) 
o  ……. učební obory ( mají E před lomítkem v kódu oboru 

 

PŘEHLED STŘEDNÍCH ŠKOL V OKRESE JIHLAVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/23 

 
FARMEKO – Vyšší odborná škola zdravotnická a 
Střední odborná škola, s. r. o. 
Znojemská 4447/76b, 586 01 Jihlava 
 

 Laboratorní asistent 

 Zdravotní lyceum 

 
Střední odborná škola sociální u Matky Boží 
Jihlava 
Fibichova 978/67, 586 01 Jihlava 
 

 Sociální činnost 

 

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší 
odborná škola bezpečnosti silniční dopravy 
Jihlava, s. r. o. 
Brněnská 2386/68, 586 01 Jihlava 
 

 Bezpečnostně právní činnost 
 

 
Gymnázium Jihlava 
Jana Masaryka 1560/1, 586 01 Jihlava 
 

 Gymnázium 
 Gymnázium se sportovní přípravou 
 Gymnázium, ZŠ5 
 Gymnázium, ZŠ7 

 
 
Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná 
škola Telč 
Hradecká 235, Telč-Staré Město, 588 56 Telč 
 

 Gymnázium, ZŠ5 
 Gymnázium 

 
 Ekonomika a podnikání 

 
 
Manažerská akademie – střední odborná škola, s. 
r. o., Jiráskova 1559/2, 586 01 Jihlava 
 

 Ekonomika a podnikání (Průmyslová 
ekonomika a management) 

 Veřejnosprávní činnost (Mediální komunikace) 
 Veřejnosprávní činnost (Veřejnosprávní 

činnost) 
 
 
 
 
 

 
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola 
zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední 
odborná škola služeb a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky Jihlava 
Karoliny Světlé 4428/2, 586 01 Jihlava 
 

 Analýza potravin (Potraviny a výživa) 
 Praktická sestra 
 Ekonomika podnikání (Řízení sportu) 
 Obchodní akademie 
 Fotograf (Fotografie a multimédia) 
 Kosmetické služby (Kosmetička) 

 

• Ošetřovatel 

• Kuchař – číšník 

• Prodavač 

• Kadeřník 
 
 
Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední 
umělecká škola grafická, s. r. o. 
Křížová 124/18, 586 01 Jihlava 
 

 Grafický design (Grafický design) 
 Grafický design (Klasická umělecká tvorba) 
 Multimediální tvorba (Animace a Game Art) 
 Multimediální tvorba (Filmová a fotografická 

tvorba) 
 
 
Soukromé gymnázium AD FONTES, o. p. s. 
Fibichova 909/18, 586 01 Jihlava 
 

 Gymnázium, ZŠ5 
 
 
Střední odborná škola managementu a práva, s. r. 
o.,Čajkovského 661/25, 586 01 Jihlava 
 

o Práce ve stravování, ZŠ7 – 2 roky 
 

 Sociální činnost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Střední škola průmyslová, technická a automobilní 
Jihlava 
třída Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava 
 

 Informační technologie 
 Strojírenství 
 Elektrotechnika 

 
 Mechanik – seřizovač  
 Mechanik – elektrotechnik  
 Autotronik 

 

• Strojní mechanik (Zámečník) 

• Nástrojář 

• Karosář 

• Obráběč kovů 

• Autolakýrník 

• Jemný mechanik (Hodinář) 

• Mechanik opravář motorových vozidel 
(Automechanik) 

• Elektrikář 

• Elektrikář - silnoproud 
 
 
Střední škola stavební Jihlava 
Žižkova 1939/20, 586 01 Jihlava 
 

 Stavebnictví 
 

• Klempíř 

• Elektrikář – silnoproud 

• Truhlář 

• Instalatér 

• Tesař 

• Zedník 

• Pokrývač 

• Umělecký truhlář – řezbář 
 

o Stavební práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-
Helenín, Hálkova 42 
Hálkova 2917/42, Helenín, 586 01 Jihlava 
 

 Ekonomika a podnikání (Arts management) 
 Užitá malba (Malba a ilustrace) 
 Scénická a výstavní tvorba (Design a vizuální 

komunikace) 
 Scénická a výstavní tvorba (Reklamní tvorba) 
 Modelářství a návrhářství oděvů (Design 

oděvu a módních doplňků) 
 Textilní výtvarnictví (Design interiéru a 

bytových doplňků) 
 

 
Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá 
střední odborná škola s. r. o. 
Rantířovská 4375/9, 586 01 Jihlava 
 

 Cestovní ruch (Management aktivního volného 
času) 

 Cestovní ruch (Ekonomika a cestovní ruch) 
 Cestovní ruch (Mediální marketing cestovního 

ruchu) 
 Veřejnosprávní činnost (Právní administrativa) 
 Předškolní a mimoškolní pedagogika (Učitel/ka 

mateřské školy) 
 

• Včelař (Včelař – zpracovatel včelích produktů) 
– 2 roky 

 
 
Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a 
Základní škola Třešť 
K Valše 1251/38, 589 01 Třešť 
 

o Potravinářská výroba (Řeznické a uzenářské 
práce) 

o Zednické práce 
o Zahradnické práce (Květinářské a aranžérské 

práce) 
o Pečovatelské služby 
o Truhlářská a čalounická výroba (Truhlář, 

truhlářská výroba) 
o Stravovací a ubytovací služby (Kuchař, 

kuchařské práce) 
o Strojírenské práce 
o Potravinářská výroba (Cukrářské práce) 

 

• Kuchař – číšník 

• Cukrář  

• Zahradník-florista 

• Řezník – uzenář 

• Truhlář 
 
 


