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UŽITEČNÉ  WEBOVÉ  STRÁNKY 

 

 

Volba povolání, testy osobnosti 

www.infoabsolvent.cz – průvodce volbou povolání (test, filmové ukázky, popis povolání, uplatnění 

absolventů škol na trhu práce) 

www.emiero.cz  – test osobnosti 

www.mujzivotposkole.cz – test volby povolání 

www.job-hub.cz  – informace o prac. místech a o mzdách, osobnostní testy, kariéroví poradci 

www.comdi.cz – pracovní a počítačová diagnostika COMDI 

 

Výběr škol a oborů 

www.infoabsolvent.cz – průvodce volbou povolání (test, filmové ukázky, popis povolání, uplatnění 

absolventů škol na trhu práce) 

www.studujvpk.cz – přehled SOU/SŠ v Plzeňském kraji 

www.atlasskolstvi.cz – vyhledávání škol a oborů v celé ČR 

www.stredniskoly.cz – databáze škol, dny otevřených dveří 

www.mapaskolstvi.cz – databáze škol 

www.is.braillnet.cz – databáze škol pro zdravotně postižené 

 

Další užitečné odkazy 

www.msmt.cz – portál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (např. přihláška na SŠ) 
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NABÍDKA UČEBNÍCH OBORŮ 
 

Střední škola Oselce – Plzeň – jih 
 
29-51-E/01 Potravinářská výroba (Cukrářské práce) 
41-55-E/01 Opravářské práce  
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) 
75-41-E/01 Pečovatelské služby 
 

Odborná škola výroby a služeb – Plzeň, Vejprnická 56 – Plzeň město 
 
23-51-E/01 Strojírenské práce (Zámečnické práce) 
26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce (Elektromontážní práce) 
29-51-E/01 Potravinářská výroba (Cukrářské práce)  
41-52-E/01 Zahradnické práce (Práce v zahradnictví) 
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce)  
66-51-E/01 Prodavačské práce (Prodavačské práce) 
75-41-E/01 Pečovatelské služby (Pečovatelské služby) 
 

Odborná škola – Plzeň, Macháčkova 45 – Plzeň město 
 
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá 
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 
 

Střední škola živnostenská a ZŠ – Planá 
 
36-57-E/01 Malířské a natěračské práce 
36-64-E/01 Tesařské práce 
36-67-E/01 Zednické práce 
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce)  
75-41-E/01 Pečovatelské služby 
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá 
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