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• besedy se žáky 8. a 9. ročníků základních škol  

k volbě povolání -  jaro, podzim dle domluvy 

• besedy s budoucími absolventy středních škol  

• individuální poradenství k volbě povolání 

• účast na rodičovských schůzkách 9. ročníků 

• sběr dat o středních školách v okrese Blansko  

pro Atlas školství  

 

 

 

 

 

 



Materiály k volbě povolání 

Atlas školství  

www.atlasskolstvi.cz 

 

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce 

www.infoabsolvent.cz 

 

Informace z odboru školství Jihomoravského kraje 

http://www.jmskoly.cz/organizace/org-1270  

 

brožura „Končíš základku? Kam dál, aby to stálo za to!?“ 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=247519&TypeID=2 
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Statistika  





Volná pracovní místa  v Jihomoravském kraji 9/2018 

  Trvale poptávanými pozicemi jsou:  

o svářeči  

o skladníci  

o řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel 

o kuchaři a pomocné síly do kuchyně 

o seřizovači a obsluha obráběcích strojů  

o dělníci ve výrobě 

o dělníci oblasti výstavby budov 

 



Absolventi a mladiství 



Volná pracovní místa v okrese Blansko 
9/2018 vhodná pro absolventy  

Pro absolventy vhodných téměř 30% z nabízených pracovních míst – 

především kuchaři, číšníci, obsluha strojů a zařízení, montážní dělníci, 

seřizovači a obsluha obráběcích strojů, zámečníci. 

 

Zájem o motivované lidi, kteří chtějí pracovat a jsou schopni a ochotni se 

učit. 

V září 2018 tvořili evidovaní absolventi a mladiství 7,3 % ze všech evidovaných 
UoZ. 

 

 



Nezaměstnanost mladistvých 9/2018 

• jsou nabízena volná  místa pro nekvalifikované, ale zaměstnavatelé 

nemají o mladistvé zájem  

• pro mladistvé vhodné méně než 1% ze všech hlášených volných míst  

• chybí pracovní návyky, žádné odborné znalosti a dovednosti, omezení 

zákoníkem práce  

• poskytováno poradenství ohledně návratu do vzdělávání případně 

alespoň  absolvování rekvalifikace, nabídky projektů pro mladé 

 

 

 



Poznatky 
• i přes jednotné přijímací zkoušky pro obory s maturitou (MZ) je stále 

dobrá možnost se na maturitní obory dostat 

• každý rok se v září na Úřadu práce evidují mladí lidé, kteří nezvládli MZ  
a čeká je oprava – není výjimkou, že opakují MZ na jaře, případně opakují 
celý 4. ročník 

• pokud se jim nepodaří MZ zvládnout, je jejich nejvyšším dosaženým 
vzděláním  vzdělání základní 

• kolem pololetí se objevují v evidenci již zmínění mladiství – zanechání 
studia; vždy je lepší zůstat v systému vzdělávání  
(např. přestup na jednodušší obor) 

• pro rozšíření kvalifikace, případně pro změnu kvalifikace možno využít 
zkrácené formy vzdělávání pro získání VL (pro vyučené nebo maturanty) 
nebo další MZ ( pro maturanty) 

• někteří žáci se stydí za to, že se budou hlásit do učebního oboru 

 

 



Volba povolání 



Zájem žáků ZŠ o studium na SŠ z pohledu  
pracovníků úřadu práce (IPS) 

 
• převládá zájem o maturitní obory 

• žáci se zajímají především o obory zaměřené na  informační technologie – (spíše 
chlapci) 

• informatika v kombinaci s ekonomickými obory – chlapci i děvčata  

• dále zájem o gymnázia 

• projevují zájem i o obory strojírenské – Strojírenství, Mechanik seřizovač  
( Programátor CNC strojů) – zejména chlapci 

• děvčata spíše preferují obory pedagogické, cestovní ruch, v menší míře  
sociální, zdravotnické 

• setkáváme se i  zájmem o obory zaměřené  
na grafiku, design, multimediální tvorbu 

 

 



Zájem žáků ZŠ o studium na SŠ z pohledu  
pracovníků úřadu práce (IPS) 

Učební obory chlapci:   

• obory strojírenské (mechanik opravář motorových vozidel, nástrojař, obráběč 

kovů, zemědělské (opravář zemědělských strojů) také truhlář, gastronomie, 

elektro  

 

Učební obory děvčata:  

kuchař-číšník, cukrář, méně kadeřnice, zahradnice 

 

 

Minimální zájem o obory stavební (zedník, pokrývač, tesař, instalatér). 



Jaký typ studia zvolit? 

• učební obory – pro šikovné, manuálně zručné, kreativní, 
velmi prakticky zaměřeno – maturitu možno doplnit formou 
nástavby  

 

• maturitní obory na odborných školách  – již odborné 
zaměření, určité hodiny praxe, po ukončení již mám určitou 
odbornost, můžu ale také dále studovat 

 

• gymnázia, lycea – pro ty, kterým učení nedělá potíže, mají 
ambice studovat vysokou školu, i když třeba ještě teď 
přesně neví, na jaký obor se zaměří (všeobecné vzdělání) 

 



Navštivte dny otevřených dveří na středních školách   
a burzy středních škol: 

   

  Boskovice  9.11.2018         Sokolovna 

  Brno  22.-24.11.2018   Výstaviště Brno 

 

 

Termíny najdete na webových stránkách škol  

a v Atlase školství. 



 
 

 

 

 

Děkuji Vám za pozornost! 
 

 

Mgr. Marie Hoffmannová, Bc. Filip Juriš  

email: marie.hoffmannova@uradprace.cz 
filip.juris@uradprace.cz  

Tel: 950 103 427, 950 103 437 

 

Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně, Kontaktní pracoviště Blansko  

 


