
To dáš! Přijímačky nanečisto 
www.to-das.cz  

Vybíráme tu 
pravou školu
Možná máte favoritů více, nebo jste naopak tu pravou střední 
školu, která by splňovala všechny Vaše požadavky, zatím 
nenašli. Nemějte strach, s námi to dáte! 

Připravili jsme pro vás seznam otázek, na které je dobré před 
podáním přihlášky znát odpovědi. 

http://www.to-das.cz
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Co si odnést ze dne otevřených dveří? 

1. Jak se přesně jmenuje obor, kam se hlásím a kolik času je v něm věnováno 
jednotlivým předmětům? 

2. Z čeho se skládá přijímací řízení? Je vyžadována pouze jednotná zkouška 
CERMAT, nebo má škola i svoji profilovou část zkoušek (např. z jazyků, 
studijních předpokladů, fyzických testů)? Jedná se o školu s talentovou 
zkouškou? 

3. Kam většinou míří absolventi školy? Láká mě práce v oboru? Připraví mě 
škola na další vzdělávání? 

4. Pokud obor zahrnuje i povinné praxe, kolik jich je, jsou přes školní rok, nebo 
v létě a jak jsou organizovány? 

5. Jakou má škola úspěšnost u maturity a z jakých předmětů se skládá školní 
část maturitní zkoušky? Nabízí škola extra podporu při přípravě na maturitu 
nebo na přijímačky na VŠ? 

6. V kolik hodin ráno vyučování začíná a v kolik většinou končí? 

7. Jakou má škola dopravní dostupnost? Už na den otevřených dveří se vydejte 
MHD, zamyslete se nad ranní špičkou a nepodceňujte čas strávený dojížděním.  

8. Jak škola uvnitř vypadá? Jsou třídy prostorné a čisté? Investuje se do renovací? 
Musí se docházet na tělocvik nebo do jídelny jinam?  

9. Jaké je okolí školy? Je bezpečné, nabízí místa, kam po škole nebo mezi výukou 
zajít?  

10. Jakou formou probíhá výuka? Ptejte se, do jaké míry je výuka interaktivní a zda 
se ve škole používá projektová výuka. Jsou kromě jazyků dělené i jiné předměty? 

11. Jací jsou na škole učitelé? Škola má mít zapálené učitele, kteří mají prostor pro 
vlastní rozvoj a další vzdělávání. Snažte se jich oslovit co nejvíce, ptejte se jich, jaký 
styl výuky mají rádi, ale i co v rámci svého předmětu učí nejraději. 

12. Nabízí škola volitelné předměty/semináře? V jakou fázi studia si lze semináře 
zvolit, jaká jsou pravidla pro otevření semináře? Jak škola řeší, pokud je o určitý 
seminář větší zájem, než je plánovaná kapacita předmětu? 

13. Jak vypadá výuka jazyků? Kolik je jazykům věnováno času, jak velké jsou 
skupinky a na základě čeho jsou rozdělené? Jak je to s druhým cizím jazykem? 
Setkám se na škole s rodilým mluvčím? Na jaké úrovni v cizích jazycích budu na 
konci studia? 

14. Jaké mimoškolní aktivity škola nabízí – např. sportovní kroužky a jazyky? 
Účastní se škola soutěží, simulací a konferencí? 
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15. Kam se se školou podívám? Pořádá škola jazykové či výměnné pobyty, lyžařské 
zájezdy či exkurze? 

16. Pomáhá nebo dokonce zajišťuje škola jazykové (např. FCE/CAE), IT (Microsoft 
Office) či profesní certifikace?  

17. Jde skloubit škola a práce? Pomůže mi škola najít během studia placenou 
práci v oboru? 

18. S jakými materiály se ve výuce pracuje? Co vše si budu muset pořídit 
(učebnice, pomůcky, oděv) a jaké jsou zhruba náklady? 

19. Jaká je výše školného (pro soukromé školy)? Jak a kdy je splatné? Existuje 
forma stipendia nebo slevy na školném? 

20. Jak se na škole známkuje? Ví žáci o písemkách dopředu? Nebudu písemkami 
přehlcen/a, kolik známek se vyžaduje? Budu si moci špatnou známku opravit?  

21. Co o škole říkají sami studenti? Deváťáci, nenechte za sebe mluvit rodiče              
a nebojte se zeptat současných studentů, jak se jim ve škole líbí, co je baví, co jim 
naopak na škole vadí, do jaké míry škola naslouchá jejich problémům a zdali by 
se znovu rozhodli pro stejnou školu.  

Ve škole se máte cítit dobře a těšit se do ní. Jde o vaši spokojenost – 
nenechte se proto odbýt líbivými frázemi, které mohou mít k realitě 

daleko.  

Držíme vám palce a věříme, že si vyberete správně!


Užitečné odkazy: 
• To dáš! Přijímačky nanečisto – sekce “Pro rodiče”  

Přednášky pro rodiče zdarma a ověřené rady a informace na jednom místě. 
https://www.to-das.cz


• MŠMT: Kompletní přehled registrovaných škol  
Aktuální adresář všech škol s platnou licencí a možností hledání dle mnoha kategorií. 
http://stistko.uiv.cz/registr/vybskolrn.asp / https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/  

• Schola Pragensis (letos zcela online) 
Listopadový veletrh pražských středních škol, kde si můžete zúžit výběr či rozšířit obzory. 
http://www.scholapragensis.cz/jnp/ 

• Portál vzdělávacího poradenství  
Nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory 
vzdělání, informace o trhu práce i možnostech dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám 
pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro 
žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy. 
https://www.infoabsolvent.cz 
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