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Ještě váháš, který obor bude ten pravý?

Rádi Ti zkusíme poradit. Vyplníš si počítačový test

profesních zájmů, který ukáže, v kterých oblastech se

chceš rozvíjet, a kterým by ses měl(a) ve škole

i v práci spíše vyhnout. Výsledky doplníme

obrázkovým testem, krátkým dotazníkem a pak už si

budeme jen povídat o školách, které by se ti mohly

líbit.

Celkem u nás strávíš přibližně hodinku a zůstává na

tobě, jak se nakonec rozhodneš, ať už si hledal(a)

inspiraci nebo ses chtěl(a) ve svém rozhodnutí ujistit.

Pro rezervaci místa je třeba se telefonicky objednat.

Na test můžeš přijít sám, v doprovodu kamaráda nebo 

s rodiči.

Poradenství je zdarma. 

Burzy práce

a přehlídky škol

6. 10. 2022 Kroměříž

18. 10. 2022 Holešov

19. - 20. 10. 2022 Vsetín

2. 11. 2022 Zlín

9. - 10. 11. 2022 Uherské Hradiště

Další akce najdeš na:

www.stredniskoly.cz/burzy-skol.html

Sbírej informace zážitkem 

Tyto akce jsou místem, kde můžeš získat

informace přímo od zástupců škol (vyučujících

i studentů) a od zástupců firem, kam bys mohl

jít na praxi. Také si můžeš spoustu věcí na

místě vyzkoušet a shlédnout doprovodný

program.

http://www.burzavsetin.cz/


Jak si vybrat?

www.16personalities.com
Test osobnosti

https://dotaznik.zlkraj.cz/
Test vhodného povolání

www.testmojeplus.cz
Test povahového zaměření

www.comdi.cz/page/testy-zdarma
Test asertivity, efektivity, vůle ad.

https://prijimacky.cermat.
cz/menu/testova-zadani-k-
procvicovani/testova-
zadani-v-pdf

Zjisti i to, zda škola nabízí přijímací nebo
talentové zkoušky nanečisto nebo jaké
jsou podmínky přijímacího řízení, ať
nepřijdeš o možné plusové body.

www.emiero.cz
Test doporučených povolání

https://testosobnosti.zarohem.cz
/test.php

Test temperamentu

https://www.vysokeskoly.cz/pru
vodce-vyberem-skoly/

Test oborového zaměření

www.seznamskol.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.vyberskoly.cz
sekce Vyberu si střední

Školy často 
mají kromě 

webu i profil 
na sociální síti 
nebo youtube.

Uživí tě vybrané povolání?
www.mujzivotposkole.cz

Hledáš popis nějakého povolání?
www.nsp.cz

Zajímají tě TOP profese ve Zlínském kraji?
www.zlin.jobs

Znáš klíčové pozice ve Zlínském kraji?
www.monitorzk.cz

www.predikcetrhuprace.cz

Bude po tvé odbornosti poptávka?

https://www.infoabsolvent.cz
Test a seznam škol

Data.mpsv.cz/web/vizualizace8

Uplatnitelnost absolventů

1) Zjisti o sobě co nejvíce

2) Poznej různá povolání 3) Najdi svou ideální SŠ 

Shlédni videa k povoláním

4) Připrav se a dostaň se tam

https://www.uradprace.cz/web
/cz/hledani-skol-a-oboru
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