
Co je volba povolání? 

Hledání souladu mezi: 

 

 Vědomostmi       

 Dovednostmi 

 Charakteristickými znaky osobnosti      

 Charakteristickými znaky povolání 

 Uplatněním na trhu práce 



Výběr povolání  
 

Kritéria správné volby povolání? 

 předpoklady ke studiu, profesní zájmy, zdravotní stav, státní 
x soukromá škola, školné, 

 možnosti uplatnění na trhu práce, požadavky 
zaměstnavatelů, dlouhodobý vývoj na trhu práce, 

 předpokládané budoucí výdělky, možnosti mzdového, 
profesního a kariérního růstu,  

 pracovní režim, směnnost (např. ve službách),  

 nutnost dojíždění nebo stěhování za prací, 

 možnost stipendia pro žáky a studenty vybraných oborů 
perspektivních na trhu práce. 



Kritéria vašich dětí 

 

 co mě baví            

 jakou mám šanci na přijetí do školy 

 jestli se dělají nebo nedělají přijímačky 

 jestli dostanu stipendium 

 jestli je to škola, kde se hodně učí nebo se spíš chodí na praxi 

 ať se uplatním (seženu práci) 

 kolik si vydělám potom v práci 

 

 ať se moc nenadřu 

 

 já nerozhoduji – vybírají rodiče  

 

 



Zaměstnanost  
 Odvětvová struktura v okrese Přerov 
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Zemědělství a lesnictví Potravinářství Strojírenství

Elektrotechnika Ostatní průmysl Stavebnictví

Obchod Doprava, spoje Školství a zdravotnictví

Ostatní odvětví

Počet zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci:  206 
z toho 32 strojírenských firem 



Nezaměstnanost  
 Poptávka po zaměstnancích v OC kraji k 31. 8. 2016 

 Počet hlášených volných míst – Olomoucký kraj 

Název profese Počet VM Podíl 

Strojírenské profese (soustružníci, zámečníci, svářeči, mechanici) 856 12 % 

Prodavači 393 6 % 

Řidiči nákladních automobilů (zejména kamionová doprava) 378 5 % 

Skladníci a obsluha paletovacích a VZ vozíků 328 5 % 

Montážní dělníci 321 5 % 

Stavební řemeslníci (zedníci, tesaři, instalatéři, malíři) 301 4 % 

Administrativa (call centra, informační služby) 278 4 % 

Obchodní zástupci, finančnictví, pojišťovnictví, prodej realit atd. 253 4 % 

Technici v různých průmyslových oborech 211 3 % 



Přijímací řízení - přihlášky 
 § 59 a následující zákona č. 561/2004 Sb. o 

předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších změn a doplňků 

 vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ve 
vzdělávání ve středních školách, ve znění 
pozdějších změn a doplňků 

 

 2 přihlášky 

 do 30. listopadu 2016 (umělecké obory) 

 do 1. března 2017 (ostatní) 

  

 



Přijímací řízení - přijímačky 

 jednotná přijímací zkouška 

 celostátní povinné 

 jazyk český a literatura + matematika 

 týká se oborů s maturitní zkouškou 

 nic, co by žáci neměli znát 

 nejsou v knižní či online podobě  

 žádné přípravné kurzy na internetu ani v knižní podobě (některé 

SŠ organizují kurzy, probírají vzorové úlohy, procvičují učivo ZŠ) 

 možnost konání školní přijímací zkoušky – dle rozhodnutí ředitele 

příslušné střední školy 

 



 



Akce a materiály k volbě 
povolání  

 Atlas školství 

seznam středních škol a oborů, podmínky přijetí, potvrzení 
lékaře, dny otevřených dveří 

 Přehlídka středních škol SCHOLARIS  14.11.2016 Přerov 

                                                    23. – 24. 11. 2016 Olomouc 

možnost mluvit s učiteli a studenty středních škol, můžete si 
vyzkoušet některé pracovní činnosti, můžete si vzít 
propagační materiály a letáčky 

 Dny otevřených dveří na středních školách 

najdete je v Atlase školství a na stránkách jednotlivých SŠ 

 Vyšetření profesní orientace (PPP) 

realizace skupinově ve škole nebo individuálně v poradně 

 Poradenství k volbě povolání (Úřad práce) 

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu 
povolání (IPS), kariérový poradenský rozhovor, testování 
zájmové struktury 

 

 

  



Rekapitulace 
ŘÍJEN 
Dny otevřených dveří 

 

LISTOPAD 
SCHOLARIS 
Atlas školství 
Přihlášky na umělecký obor 
Dny otevřených dveří 

 

PROSINEC 
Zvolit povolání 
Dny otevřených dveří 
Vánoce! 

 

LEDEN 
Přijímací zkoušky na umělecký obor 
Dny otevřených dveří 

 

ÚNOR 
Informace o přijímacím řízení – stránky jednotlivých středních škol 
Dny otevřených dveří 
 
BŘEZEN 
Přihlášky na střední školu 

 

DUBEN 
Přijímací zkoušky 



Užitečné odkazy k volbě povolání 
 Informace o školách a oborech  

www.portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly - vyhledávání škol a oborů v ČR  
http://www.atlasskolstvi.cz/ – vyhledávání škol a oborů v ČR  
http://www.infoabsolvent.cz/ - vyhledávání škol a oborů v ČR, učební plány, příprava 
a uplatnění absolventů  

 Informace o přijímacím řízení  
http://www.msmt.cz/  
http://www.kr-olomoucky.cz/  
http://www.cermat.cz/  

 Informace o povoláních  
http://www.istp.cz/ – národní soustava povoláních, informace o cca 2000 povoláních 
https://koopolis.cz/sekce/knihovna/409-prekvap-profily-skupin-povolani  
http://www.gwo.cz/ – průvodce světem povolání  
http://www.infoabsolvent.cz/ – informační systém o uplatnění absol. na trhu práce  
http://www.budoucnostprofesi.cz/ – současná situace a budoucnost profesí na trhu 
práce v ČR, testy k volbě povolání  
http://www.gwo.cz/ – dotazník zájmů a dotazník dovedností  
http://www.scio.cz/ – srovnávací testy používané k přijetí na SŠ i VŠ  
http://www.job-tip.cz/ – test profesních zájmů  
http://www.mamenato.cz/ – testy klíčových kompetencí  

 Další stránky k volbě povolání a profesní orientaci  
http://www.neflakamse.cz/  
http://www.profesni-orientace.cz/  
http://www.narodni-kvalifikace.cz/  
http://www.eu-dat.cz/  
http://www.kampomaturite.cz/  
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