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 1) Na ÚP v ČB funguje zdarma informační a poradenské středisko pro volbu povolání       

(pondělky a středy odpoledne), možno zde domluvit individuální konzultace k volbě 

povolání, poskytují zde veškeré informace k jednotlivým oborům, děti mají možnost udělat si  

test profesní orientace, který jim vyprofiluje vhodné obory pro jejich další vzdělávání, nutno 

se objednat (tel. 950 109 460, 950 109 260), na starosti mají: Edita Holá, Markéta Štětková 

 

2) PPP Nerudova České Budějovice – lze se objednat na testování profesní orientace,              

formulář naleznete na stránkách www.pppcb.cz 

 

3) Návštěva výstavy Vzdělání a řemeslo (7. 11. – 9. 11. 2019) – navštívíme hromadně s dětmi 

v rámci výuky, doporučuji ještě individuální návštěvu rodičů 

 

4) Náboráři - v průběhu prvního pololetí budou naši školu navštěvovat zástupci některých 

středních škol tzv. náboráři, kteří budou žáky 9. ročníků informovat o možnostech a průběhu 

studia na dané škole, uplatnění na trhu práce …..(některé úterky 4. vyučovací hodinu). 

 

5) Salmondo – online aplikace 

 

6) Školní psycholog Mgr. Richard Mottl pro zájemce z řad žáků devátých ročníků (se 

souhlasem rodičů) nabízí možnost testu osobnosti a inteligence – prosinec 2019 

 

Salmondo 

Kariérový a testovací nástroj pro žáky ZŠ  

Salmondo  

 online aplikace určená pro žáky 9. ročníků, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání 

 díky testům připravenými předními českými psychology a odborníky na kariérové 

poradenství žák získá ucelenější představu sám o sobě a může tak lépe plánovat svoji 

budoucnost v rámci kariérního rozhodování 

 pomáhá žákovi s výběrem školy odpovídající jeho předpokladům a možnostem 

 v databázi povolání a středních škol zjistí detaily o profesích a konkrétních možnostech 

studia vybraného oboru 

Aplikace má tři části: 

http://www.pppcb.cz/


1) Testovací – část zaměřená na sebepoznání, obsahuje dotazníky, diagnostické testy, které 

přispívají ke zjištění studijních a osobnostních předpokladů,  lepšímu uvědomění si sebe sama, 

silných stránek a různých aspektů výběru studia 

2) Profil – část zaměřená rovněž na sebepoznání z hlediska zájmů, aktivit, osobních úspěchů… 

3) Plán – informace o konkrétních školách, kde je možno studovat zvolený obor a informace o 

poradenských službách  

Jak se přihlásit do aplikace? 

Do aplikace má přístup pouze výchovný poradce. Žák je tedy do aplikace pozván výchovným 

poradcem, který mu na jeho emailovou adresu zašle licenční klíč (pozvánka k vytvoření účtu 

v aplikaci). Licenční klíč je platný vždy pro daný školní rok. 

 

 
 


