
Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech 

 
Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních a vyšších 

odborných škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání 

- vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy 

školních vzdělávacích programů,  

- je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost 

školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.) 

- je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka 

studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a 

uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání), 

- velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory 

podle druhu postižení, druh integrace apod.). 

 

Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete 

- informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a 

další,   

- filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání, 

- poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy, 

- údaje o vzdělávací nabídce vysokých škol. 

 

Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci 

systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším 

informačním systémem s plně aktuálními daty. 

 

Další internetové odkazy: 

 

www.atlasskolstvi.cz – zde najdete aktuální přehled oborů na středních, vyšších 

odborných, vysokých a jazykových školách, příručka a CD ATLAS STŘEDNÍCH ŠKOL 

(Moravskoslezský kraj) bude k dispozici na školách koncem listopadu. 

 

www.uiv.cz – registry škol, statistické informace, příručka – VYBÍRÁME STŘEDNÍ 

ŠKOLU 

 

www.nuov.cz – kariérové poradenství, učební dokumenty, učební osnovy, uplatnění 

absolventů škol na trhu práce 

 

www.kraj-moravskoslezsky.cz  - seznam školských zařízení v kraji, volná místa po 1. a 

v dalších kolech přijímacího řízení na SŠ, informace z MS kraje  

 

www.istp.cz – integrovaný systém typových pozic – v kartotéce typových pozic (KTP) 

nabízí letáčky povolání 

 

www.msmt.cz , www.edu.cz – stránky ministerstva školství (školský portál) 

 

http://portal.mpsv.cz   - integrovaný informační postál MPSV. Informace z oblasti škol, 

možnost jejich vyhledávání v celé ČR, uplatnění absolventů, informace z úřadu práce ČR, 

vyhledávání volných pracovních míst, práce v zahraničí apod. 
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www.gwo.cz – průvodce světem povolání – komplexní audiovizuální nástroj 

napomáhající volbě povolání, letáčky povolání, zde naleznete i zájmový test, test 

dovednosti 

 

www.budoucnostprofesi.cz – budoucnost profesí, vývoj v odvětvích, regionální analýzy 

 

www.povolaniprozivot.cz – Iniciativa For Tech k zvýšení zájmu žáků o technické obory 

 

Příprava k přijímacím zkouškám: 

 

www.ceskaskola.cz – testy a informace k volbě povolání 

 

www.scio.cz – zabývá se organizací testování v rámci přijímacích zkoušek a přípravy na 

ně 

 

www.zkousky-nanecisto.cz – testy k přijímacím zkouškám na SŠ i VŠ, rady a informace 

k přijímacím zkouškám, jak si vybrat SŠ 
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