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Anotace: 

Tato práce byla vytvořena při ukončení základní školy s názvem ZŠ a MŠ Kladno, 

Norská 2633. 

Moje práce s tématem, jak jsem si volila střední školu je zaměřená především na mou 

vybranou střední školu a informace o ní. Budou zde zmíněné i jiné střední školy nad 

kterými jsem přemýšlela.  
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Úvod 

Toto téma jsem si vybrala, protože mi přišlo zajímavé. Dá se zpracovat mnoha způsoby 

a já si vybrala příběh. Můžete zde najít něco o mých vysněných povolání průběhem let, 

střední školy, nad kterými jsem uvažovala a proč jsem nad nimi vůbec přemýšlela, 

nějaké informace o nich a moji konečnou vybranou střední školu. 

Zde zjistíte, jak jsem si tuto školu vybrala a proč. Jsou tu i nějaké informace o škole, 

porovnání s ostatními, a nakonec výhody a nevýhody této školy. 

Zpracovávání informací na toto téma mě velice bavilo ale nebylo to moc jednoduché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mé sny 

Určitě každý měl mnoho snů a přemýšlel nad tím čím by chtěl být až vyroste. Jenže já 

jich měla až moc.  

Ve školce jsem chtěla být například učitelkou, kuchařkou nebo chůvou. 

Poté jsem šla do školy a moje sny se čím dál více měnily. Nejdříve to byla doktorka, 

poté zvěrolékařka, uklízečka, astronautka a v páté třídě dokonce prezidentka. Když si 

na své vysněné povolání vzpomenu, přijde mi to roztomilé ale i absurdní. Kolik bych 

toho musela zvládnout, abych mohla být doktorka nebo dokonce prezidentka.  

Na druhém stupni už jsem začala uvažovat trochu reálněji a od šesté do konce osmé 

třídy jsem chtěla být letuškou. Nebyl to tak špatný nápad. Moje máma dokonce začala 

hledat i střední školu s tímto oborem. Bohužel jsem v životě neletěla letadlem a nevím, 

jak bych v letadle reagovala. Mezitím co jsme koukali po středních školách, jsem si jen 

tak řekla, že bych se mohla kouknout po nějaké hotelové škole. Poté jsme skončili u 

toho, že bych chtěla na obchodní akademii, ekonomické lyceum nebo na gymnasium. 

Jenže mi nedocházelo, že se blíží devátá třída a budu si muset nějakou tu střední školu 

vybrat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výběr středních škol 

Když jsem si pomalu na začátku deváté třídy začala vybírat střední školy tak jsem na 

100 % věděla že chci do Prahy. Ani nevím proč, ale školy na Kladně mě nijak nelákaly. 
 

Příklady škol, o které jsem měla zájem: 

Střední odborná škola civilního letectví, Praha-Ruzyně  

 Jako jediná škola v České republice, vyučuje čtyřletý studijní obor Obchodně 

provozní pracovník civilního letectví. Zaměření tohoto oboru klade vysoké nároky 

na praktické dovednosti v oblasti odbavování cestujících a zboží v letecké 

dopravě. 

 V roce 2013 za podpory sociálních partnerů školy a našeho zřizovatele (Řízení 

letového provozu ČR, Českého Aeroholdingu a Magistrátu hlavního města 

Prahy) byl uveden do provozu školní letecký simulátor letadla BOEING 737NG. 

 

 

SŠ cestovního ruchu – Arcus 9 

 Žáci jsou připravováni k mezinárodním jazykovým zkouškám FCE, CAE. 

 Ve 4. ročníku si žáci připravují a poté sami realizují cvičnou exkurzi pro žáky z 

jiných škol. Žáci posledního ročníku sestaví kompletní harmonogram 

vícedenního zájezdu a zajistí veškeré organizační věci, které se zájezdu týkají. 

 Žáci si vedou skutečnou firmu – CK ARCUS a z veškeré této činnosti mají i 

vlastní finanční prospěch. 

Škola žákům umožní si během studia vést vlastní skutečnou obchodní 

společnost. 

 Školné činí 22 900 Kč za rok. 



 

 

 

Hotelová škola Radlická 

 Každou známku, kterou nebudeš chtít, si můžeš opravit a ta původní se vůbec 

nepočítá. Teoretická výuka se snoubí s praktickou a je to velmi úspěšné spojení, 

jak dokazují naši absolventi. 

 Pokud si vybereš obor hotelnictví, budeš se moci pochlubit Obsluhoval jsem 

anglického krále. Žáci vyšších ročníků jsou totiž vybíráni, aby obsluhovali na 

prezidentských obědech či večeřích na Pražském hradě. 

 Pokud si vybereš obor cestovní ruch, dostaneš se Z Čech až na konec světa. 

Praktická výuka probíhá ve školní cestovní agentuře RadVia, která připravuje 

adventní zájezdy, mikulášské besídky pro mateřské školky, vycházky po Praze a 

žáci se podílejí na organizaci výstav předních českých umělců v naší školní 

galerii. 

 Pořádáme velmi oblíbené jazykové kurzy ve Frankfurtu nad Mohanem, 

Norimberku a Berlíně. Jsme zapojeni do projektu Mladí ambasadoři, v jehož 

rámci se žáci naší školy podívají do USA, konkrétně do Phoenixu v Arizoně. 

 

 

Obchodní akademie Vinohradská 

 Tradice na dobré adrese – jedna z nejstarších českých obchodních škol zahájila 

výuku již ve školním roce 1909/1910. 

 Obory vzdělání: Obchodní akademie, možnost volby zaměření na cestovní ruch 

nebo ekonomiku a podnikání v Evropské unii, Ekonomické lyceum 

 Od 3. ročníku mohou studenti studovat volitelně 3. cizí jazyk 

 V závěru školního roku probíhají tradiční školní výlety v tuzemsku i v zahraničí. 



 

 

 

 

Můj konečný výběr 

Business academy Dušní / Obchodní akademie Dušní 

Nakonec jsem si vybrala OA Dušní. Doporučovalo mi ji mnoho přátel, kteří v Praze bydlí 

a říkali že pokud mám dobré známky, že je to škola dělaná pro mě. Nikdy jsem o této 

škole neslyšela, a tak jsem si ji vyhledala a přečetla si o ní pár informací. Začala se mi 

líbit, a to i mojí mamce. Poté jsme jeli na poslední dny otevřených dveří a úplně si tuto 

školu zamilovali. 

Dlouho jsem nad ní přemýšlela a bylo to poprv, kdy jsem si nějakou školou byla jistá. 

Když jsme dostali přihlášky tak jsem si řekla, že si ji tam napíšu. Poté byl ale problém v 

tom že jsem neměla vybranou druhou školu a nechtěla jsem si narychlo vybírat školu o 

které jsem nic nevěděla nebo se mi nebude nějak líbit. Rozhodla jsem se podat si 

přihlášky na tuto školu ale jednu na obor obchodní akademie a druhou na ekonomické 

lyceum.  

Dne 30.4. 2019 jsem se dozvěděla že jsem přijata na oba obory. V tu chvíli jsem byla 

velice šťastná a s klidnou hlavou jsem se rozhodla, že na 100 % půjdu na obchodní 

akademii. 

Pár informací o OA Dušní: 

 Je to střední odborná škola ekonomického zaměření, která má 60letou tradici. 

  Nachází se v historickém centru Prahy u Staroměstského náměstí.  

 Škola nabízí 3 obory kterými jsou obchodní akademie, ekonomické lyceum a 

informační technologie.  

 Škola je Fakultní cvičnou školou Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy 

ekonomické v Praze. 

 Má bohaté zkušenosti s mezinárodními projekty, dlouhodobě spolupracuje se 

školami v zahraničí. Organizuje týdenní výměnné pobyty a dlouhodobé stáže pro 

studenty. Žáci mohou navštěvovat přípravné kurzy na mezinárodně uznávané 

zkoušky. 

 Ve třetím a čtvrtém ročníku je možno vybírat z celé škály volitelných předmětů s 

ohledem na vlastní zájmy, předměty maturitní zkoušky a budoucí povolání. 

 Třetí ročníky absolvují praxi v reálných firmách a institucích. 



 

 

 

Výhody a nevýhody OA Dušní 

Výhody:  

 Je to státní škola, neplatí se školné 

 Leží v centru Prahy, takže dopravních spojení je mnoho 

 V prvním ročníku nemusíte pokračovat ve druhém cizím jazyku který jste měli na 

ZŠ a můžete si zvolit jiný 

 Ve třetím ročníku si můžete zvolit volitelný předmět který bude více vyhovovat 

vašemu studiu (např. Bankovnictví, marketing, daně, management nebo fiktivní 

firma.) 

 Pořádá výměnné pobyty v zahraničí 

 

Nevýhody: 

Žádné nevýhody jsem na této škole nenašla.  

Ano, jsou zde věci, které by mi mohli vadit, jako např. 

 Je dostupnější, hlásí se zde více lidí, takže otevírají více tříd 

 Dojíždění do jiného města 

 Nemají intr 

 Leží v centru, bude zde i po ránu mnoho lidí  

Ale podle mého to nejsou věci, které by mi mohli nějak ublížit.  

Jsou to věci, které se dají přetrpět. To že budu dojíždět mi nijak nevadí, a i kdyby tak 

si na to stejně časem zvyknu, na intru bych ani být nechtěla a že zde bude hodně 

lidí, a to spíše turistů mi obzvlášť nevadí... taková je Praha. Život v ní je uspěchaný 

a žije zde mnoho lidí. Přece jenom je Praha nejkrásnější město v Evropě. Být 

cizincem, tak se také pojedu kouknout na to údajně nejkrásnější město. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Závěr 

Mou prací jsem se dozvěděla mnoho nových informací o školách, nad kterými jsem 

přemýšlela, dokázala jsem tyto informace správně použít, a dokonce jsem dokázala 

vpustit do práce svá slova a myšlenky. Zpracovala jsem to tak, jak mi to vyhovovalo. 

Jsem se svou prací celkem spokojená a jsem ráda, že jsem se mohla rozepsat a 

podělit o to, jak jsem si vybrala střední školu, čím jsem kdy chtěla být a o co bych se 

v životě chtěla zajímat. Doufám, že budu se svou volbou střední školy spokojená a 

nebudu litovat toho, že jsem si nevybrala jiný obor. Mnoho lidí si po přijímačkách už 

myslí že je tato škola bavit nebude a že ani neví, í co od toho očekávají. Já to mám 

naopak. Jsem si zatím jistá, že by mě to mohlo bavit, a i vím, co bych od toho mohla 

očekávat. Tato škola mi může splnit i můj dlouholetý sen. Mým sne je se podívat 

kamkoliv do ciziny. Ať už jen za hranice nebo dál. 

Tímto bych chtěla poděkovat všem, kdo mi věřili a podporovali mě. Já sama jsem si 

ohledně svého výběru nebyla jistá a bála jsem se, že se nedostanu. Když mě mí 

přátelé, moje rodina nebo i učitelé ujišťovali, že se určitě dostanu, hned mi bylo lépe 

a začala jsem si také trochu věřit.  

Také doufám, že se moji milí spolužáci také dostali tam, kam chtěli a bude je to z 

celého srdce bavit. Věřím, že jsme si všichni vybrali správně. Jen bych chtěla 

upozornit. Ať už jste do teď dělali cokoliv, byli jste líní nebo dělali blbosti. Uvědomte 

si, že na střední začnete novou etapu života. Můžete tam začít od znova a nebudete 

myslet na to, jak jste byli líní a hloupí.   
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