
Profesní uplatnění žáků naší školy 

 Ve škole věnujeme maximální pozornost profesionální orientaci vycházejících žáků, protože zapojení 

žáků naší školy do společnosti a plnohodnotného a důstojného života vede přes vyučení v řemeslném 

oboru a uplatnění na trhu práce.  Žáci 8. a 9. ročníku získávají informace v předmětu pracovní 

vyučování  (Člověk a svět práce), v jehož rámci se seznamují s různými řemesly, možnostmi vyučení a 

dalšího pracovního uplatnění, a to hlavně s přihlédnutím k vlastním schopnostem. Také předmět 

Občanská výchova se zabývá tématy zaměřenými na předprofesní přípravu žáků. 

Každoročně se s žáky 8. a 9. ročníku účastníme Dnů otevřených dveří v nejbližších učilištích – v Městci 

Králové a v Hořicích, mimo jiné i proto, aby si žáci utvořili vlastní představu o příštím možném 

působišti. Pravidelně navštěvuje naši školu výchovný poradce SOŠ a SOU Městec Králové, který 

žákům 8. a 9. ročníku prezentuje obory vyučované na tomto učilišti. 

S žáky 8. a 9. ročníku se pravidelně každý rok účastníme soutěže Já už to znám, umím…, pořádanou 

SŠTŘ Nový Bydžov, zaměřenou na profesionální orientaci žáků. Žáci si zde zábavnou formou mohou 

vyzkoušet praktické činnosti vybraného učebního oboru. Mohou soutěžit v oboru Mladý zahradník, 

Mladý opravář zemědělských strojů, Mladý elektrikář, Mladý automechanik, Mladý cukrář, Mladý 

truhlář, Mladý kuchař, číšník, Mladý rybář, Mladý řezník, Mladý řidič a Mladý krejčí. Většinou se naši 

žáci umisťují uprostřed „startovacího“ pole.  

  

 

 

Na tuto soutěž navazuje akce SŠTŘ Nový Bydžov, která je součástí operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost s názvem Správnou volbou oboru a podporou k dosažení zlepšených 

studijních výsledků k lepšímu startu do profesního života, pod názvem Dům mladého technika a 

řemeslníka, které se též žáci naší školy účastní. Mohou se přihlásit do 4 kurzů – Gastro, Opravář 

zemědělských strojů, Diagnostika a opravárenství, Elektrikář.  

 



Pokud se žáci naší školy rozhodnou po ukončení základního vzdělávání navštěvovat učební obor, mají 

celkem širokou škálu nabídek učebních oborů, zaměřených na vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Střední školy a odborná učiliště nabízejí našim žákům vyučení v tradičních 

řemeslných oborech, např.: zedník, řezník, kuchař, zahradník, opravář zemědělských strojů, cukrář, 

farmář, malíř, natěrač, čalouník, brašnář, pekař, tesař, pečovatelka a dalších. Přesto, že to není naší 

povinností, vyplníme žákům přihlášku a odešleme na vybranou školu. Žáci naší školy si vybírají 

nejčastěji odborné učiliště, které je nejblíže místu bydliště, a to hlavně z finančních důvodů, jelikož 

dojíždění nebo ubytování na internátu by bylo pro některé rodiny finančně náročné. Je však otázka, 

kolik žáků z těch, co se na odborné učiliště přihlásí, zakončí studium učebního oboru závěrečnou 

zkouškou a obdrží výuční list.  

 

 

 

 


