LOŇŠTÍ DEVÁŤÁCI
LETOŠNÍM DEVÁŤÁKŮM
vzkazník další díly…

Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR České Budějovice,
Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání

Každý rok prožíváme v našem
Informačním a poradenském středisku
pro volbu a změnu povolání s deváťáky
jejich rozhodování o dalším směřování.

Jaký obor studia je pro mne vhodný?
Kde mohu takový obor studovat?
Mám se rozhodnout pro tu či jinou školu?
Jak mám zvládnout celý proces přijímacího řízení?

Jsme přesvědčeni, že nejlepší tipy pro správnou volbu mohou dát
právě ti, kteří v nedávné době takovým rozhodováním procházeli …
… Oslovili jsme proto loňské deváťáky a zeptali se jich na pár otázek,
které souvisí s přechodem ze základní školy na školu střední.

Věříme, že jejich odpovědi budou pro Vás,
současné deváťáky, inspirativní.
Vždyť i oni hledali odpovědi na otázky, které si
v souvislosti s volbou povolání kladete dnes vy.

Tento vzkazník navazuje na úspěšné dva díly, které byly
vytvořeny na Kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v Děčíně.
Za vytvořený vzkazník získal kolektiv pracovníků
Kontaktního pracoviště Děčín
Národní cenu kariérového poradenství 2017
za přínos úřadu práce ke kariérovému rozvoji
žáků základních škol.
Přejeme hodně štěstí ve Vaší volbě
2019

Jak jsme pro Vás
vzkazy získali?

V rámci pilotního ověřování byly osloveny čtyři střední školy, všechny
se do dotazníkového šetření zapojily.
Jaké školy se zapojily:
Gymnázium, Česká 64, České Budějovice
Střední odborné učiliště, tř. 5. května 3, Lišov
VOŠ, Střední průmyslová škola automobilní a technická,
Skuherského 3, České Budějovice
Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice
Kolik žáků dotazník vyplnilo: 117

Anna

PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Líbil se mi přístup učitelů a celkové fungování školy.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Nikdo mě neovlivnil, rozhodovala jsem se sama.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Ano.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
V místě bydliště a hodně blízkém okolí není střední škola.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Individuálnější přístup, učitelé s žáky již jednají jinak.
NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ano, většinu škol o které jsem jevila zájem.
KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Na internetu.
JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?
Připravovala jsem se s velkými nervy až poslední dva měsíce.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Zvykla jsem si rychle, změna nebyla moc náročná.
CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?
Rozhodně ať se nebojí prosadit svůj názor a snaží se vybojovat nástup na školu na jakou chce. Studovat
školu co je nebaví je opravdu o ničem.

Terezie
PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Kvůli mé sluchové vadě.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Nikdo mě neovlivnil.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Ano splňuje.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Protože v místě bydliště škola není.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Na střední škole mám lepší přátele a baví mě praxe.
NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ano navštívila.
KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Na internetu.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Spolužáci a učitelé jsou v pohodě a na nové prostředí jsem si zvykla .
CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?
Aby si dobře rozmysleli, co by chtěli dělat za práci, aby je to bavilo.

Eliška
PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Líbila se mi jak esteticky, tak se mi líbilo i příjemné prostředí a umístění.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Rodiče a kamarádi, kteří se hlásili také.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Ano.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Studuji, je to blízko a škola se mi líbila.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Na střední škole je více učení, učitelé se tak neohlíží na naše zápisky a někteří nám vykají.
NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ano.
KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Na jejich webových stránkách.
JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?
Pomocí speciálních pracovních sešitů na přijímačky.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Pozitivně. Prostředí je příjemné, učitelé mi nevadí a kolektiv ve třídě je také dobrý.
CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?
Počítejte s více učením a nebuďte tak smutní z toho, že se rozdělí vaše třída, poznáte nové lidi.

Kateřina
PROČ SIS VYBRALA PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Prostředí. Dle recenzí kamarádek a příbuzných.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Bylo to jen mé rozhodnutí.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Myslím si, že ano.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Je to v centru města a snadno do školy dojedu odkudkoli. U nás žádná bližší SŠ není.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Lepší a profesionálnější přístup k žákům od učitelů.
NAVŠTÍVILA JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ano, na dni otevřených dveří, pomohlo mi to se rozhodnout mezi školami.
KDE JSI HLEDALA INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Na webových stránkách školy, ve škole a recenze kamarádů.
JAK SES PŘIPRAVOVALA NA PŘIJÍMAČKY?
Koupila jsem si Didaktis a něco málo vypracovala.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Vidím to na pěkné 4 roky pohromadě.
CO BYS VZKÁZALA DEVÁŤÁKŮM?
Ať své rozhodnutí nenechají na rodičích a vyberou si sami dle informací co naleznou.

NĚCO PRO RODIČE DEVÁŤÁKŮ
Co se často ve vzkazech pro deváťáky objevovalo
Žáci velmi často uváděli, jak jsou pro ně rodiče v této životní etapě důležití.
Mnozí se rozhodnou sami. Hodně z nich ale volbu školy s rodiči probírá,
diskutuje s nimi. Rodiče jim poskytují významnou podporu. Ale také se
v dotaznících ve velké míře objevovalo:

Nesmíš si nechat do života od nikoho mluvit, jdi tam, kam tě tvoje
srdce táhne, začni to a dokonči, pak dokážeš, co je v tvých silách
Rozhoduj se podle toho co tě v životě baví a neřiď se radami
ostatních, jednou tě to bude živit Aby se nenechali ovlivnit nikým
a rozhodovali se sami za sebe Při výběru školy se nenechte
ovlivňovat rodiči, hlavně je to vaše rozhodnutí Nenech se
ovlivňovat od rodičů, jdi za tím, co chceš Vyberte si střední školu,
jakou chcete, nenechte se nikým ovlivňovat a nestresujte se
Nedělejte ukvapená rozhodnutí, školu si opravdu dobře
rozmyslete Nestresujte se Vyberte si školu která vás bude bavit

Tomáš

PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Tento obor jsem si vybral z důvodu, že mě to baví a dělá to taťka, takže k tomu mám blízko.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Hlavně rodiče.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Ano splňuje.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Nestuduji, v mém okolí není žádná podobná škola.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Více učení.
NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ano, navštívil.
KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Internet, kamarádi.
JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?
Pravidelně jsem vypracovával didaktické testy. Měl jsem na základní škole skvělého učitele na
matematiku, který mě připravil.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Noví kámoší, lidi kolem mě.
CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?
Vybrat si školu, která je bude bavit a nevybírat podle toho, kam jdou jejich kamarádi. Pilně se
připravovat na přijímačky. Jít k přijímačkám s tím, že pro to udělali všechno co mohli a nebát se.

Filip 1

PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Protože v Táboře se můj obor zavíral.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Nikdo.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Ano.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Nestuduji, protože pocházím z vesnice.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Jiné prostředí, praxe, lepší vztahy mezi učiteli.
NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ano.
KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Internet, informační stránky úřadu práce.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Přijde mi více přátelské.
CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?
Při výběru školy se nenechte ovlivňovat rodiči, hlavní je vaše rozhodnutí.

Filip 2

PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Tuto školu jsem si vybral, protože mi přišla ze všech škol nejlepší i co se týče odborných praxí.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Nikdo mě neovlivnil. Bylo to mé rozhodnutí.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Ano.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Nestuduji v místě bydliště, protože u nás škola s vybraným oborem není a i kdyby byla, určitě bych si
vybral tuto školu.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Na střední škole, aspoň na této je mnohem lepší přístup k žákům, panuje tu větší spravedlnost a má
spoustu dalších výhod.
NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ano.
KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Na stránkách školy,něco málo jsem slyšel a osobně jsem se jel přesvědčit.
JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?
Měl jsem akorát přijímací pohovor a na ten není třeba se nějak připravovat.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Se spolužáky moc spokojený nejsem, s učiteli jsem spokojený velice a s prostředím jsem spokojen.
CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?
Pokud chcete jít na školu, která vás bude bavit, určitě neváhejte a podávejte přihlášky na tuto školu.

Michael

PROČ SIS VYBRAL PRÁVĚ TUTO ŠKOLU?
Měl jsem tu kamarády, je to škola mojí úrovni. Ostatní školy mě nezaujaly.
KDO TĚ OVLIVNIL PŘI TVÉM ROZHODOVÁNÍ?
Nikdo – sám jsem se rozhodl racionálně.
SPLŇUJE ZATÍM VYBRANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TVÁ OČEKÁVÁNÍ?
Ano, i překvapila a nabídla mi plno dalších věcí, o kterých jsem nevěděl.
PROČ STUDUJEŠ / NESTUDUJEŠ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Studuji v místě bydliště, protože je to praktické a mám dost možností.
JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁŠ MEZI ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Veliké rozdíly. Na střední: učitelé jsou tolerantnější, jsou více přátelští, nepůsobí toxické prostředí,
atmosféra je celkově lepší.
NAVŠTÍVIL JSI PŘED PŘIJÍMAČKAMA NĚJAKOU STŘEDNÍ ŠKOLU OSOBNĚ?
Ne.
KDE JSI HLEDAL INFORMACE O ŠKOLÁCH?
Na internetu.
JAK SES PŘIPRAVOVAL NA PŘIJÍMAČKY?
Intenzivně, s knížkou, nechodil na kurzy.
JAK VIDÍŠ TVÉ NOVÉ SPOLUŽÁKY, NOVÉ UČITELE, NOVÉ PROSTŘEDÍ?
Úžasní, všechno je úžasný, mnohem lepší než na základce. Dobří učitelé.
CO BYS VZKÁZAL DEVÁŤÁKŮM?
Připravte se pořádně.

JAKÉ ROZDÍLY VNÍMÁTE MEZI
ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLOU?
Veliké musím se učit více a častěji Žádné nevnímám Daleko více
učení, větší zodpovědnost, berou nás už skoro jako dospělé Jsou
tu nové předměty a praxe Rozhodně jsou tu lidé,kteří toho mají se
mnou více společného Střední škola je náročnější jak časově, tak
obsahem učiva Noví lidé, úplně jiná parta lidí Přísnější hodnocení
Větší volnost, což mi vyhovuje Přístup učitelů Větší povinnosti
Mám více možností rozhodovat se a osamostatňovat Střední škola
je lepší, už se chováme k sobě jinak, učení je lehčí Lepší kolektiv,
lepší prostředí Že nás berou víc jako dospělé Na střední je praxe a
bydlíme přes týden na intru Střední škola je lepší Na střední se už
připravujeme do práce Na střední škole mám lepší přátele Mám
už přípravu na budoucí povolání Jiné prostředí, praxe, lepší vztahy
mezi učiteli Žádné zásadní Střední škola je prostě lepší, jelikož sem
základku neměl moc v oblibě Je to tu o něco těžší Na základní
škole bylo o dost méně učení a stačilo se učit den před písemkou,
tady se musím učit dopředu, taky tu máme více zodpovědnosti
Spolužáci jsou milejší Jiný učitelský přístup k žákům

KDE JSTE HLEDALI INFORMACE
O STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH?
Na internetu Ve škole s učiteli Atlas škol Sestřenice na tuhle školu
taky chodila, tak mi o ní vyprávěla V katalogu U kamarádů Letáky
Informační stránky úřadu práce Na internetu, od kamarádů a poté
jsem se ptal přímo na školách Na dnech otevřených dveří V
katalogu středních škol, který mi půjčila výchovná poradkyně na
základní škole a z informačních letáčků, které jsem dostal na dni
otevřených dveří Stránky školy Vzdělání a řemeslo Od studentů na
SŠ Na internetu, v Atlasu škol, ptala jsem se různých kamarádů a
známých, kteří mají s touto školou zkušenosti (absolventi, aktuální
studenti…) Na webových stránkách školy i ve škole a recenze
kamarádů V 9. třídě jsme dostali nějaký Atlas středních škol a na
internetu Rodiče Na nástěnce v základní škole Řekl mi je bratr,
který sem chodil Nehledal Různě na internetu Byl jsem tu se
základní školou se podívat Kamarádi Na stránkách škol, informace
od bývalého pana třídního učitele, od ostatních učitelů ze základní
školy

JAK JSTE SE PŘIPRAVOVALI NA
PŘIJÍMAČKY?
Měli jsme v 9. třídě speciální hodiny, zkoušela jsem si přijímačky
nanečisto a měla jsem jednorázový kurz matematiky Chodila jsem
na doučování z matematiky Intenzivně Udělal jsem si pár cvičení
ale nijak moc sem to nehrotil Vyplňovala jsem přijímací testy z
minulých ročníků Koupila jsem si on-line kurz na češtinu a matiku
Procvičovala jsem si testy od Cermatu Nepřipravoval jsem se Dělal
jsem si staré přijímačky Vůbec Zkoušela jsem si všechny možné
didaktické testy Pár měsíců předem jsem si začal dělat testy z M a
Čj a pročítat si knihy Vlastní zakoupená učebnice Procvičoval jsem
v materiálech SCIO, ale ne nějak moc Chodila jsem na základní
škole na přípravu Meditací a zároveň neustálým učením
Doučováním Nijak Pomocí učebnic na přijímačky Doučování a
předmět na základní škole který nás připravoval Přes internet
(Cermat) a důkladně Poctivě, chodil jsem na doučování Zhruba od
začátku prosince jsem každý den alespoň hodinu vyplňovala
přípravné testy na přijímačky Na základní škole jsme měli
speciální hodiny určené na přípravu na přijímačky, pak jsem
chodila na doučování z Čj, o víkendech jsem si doma dělala testy

CO BYSTE VZKÁZALI DEVÁŤÁKŮM?
Aby si pořádně rozmysleli, kam chcou jít a nebáli se i zajít za
poradkyní a rodiči Hodně štěstí u přijímacích zkoušek Neberte
volbu střední školy a přípravu na přijímačky nezodpovědně, jde o
vaši budoucnost a co se těch přijímaček týče, ano je to náročné,
ale s poctivou přípravou se to dá zvládnout Nedělejte ukvapená
rozhodnutí, školu si opravu dobře vyberte Pokud chcete na
gymnázium, tak se rozhodněte, zda se chcete hodně učit nebo ne
Vyberte si školu podle sebe, nenechte se ničím ovlivňovat Ať jim
hlavně neuteče začátek střední Aby se hlavně připravili na
přijímačky z matematiky a zbytečně se nestresovali Připravte se
pořádně Hlavně se učte a správně si zvolte střední školu, abyste
toho pak nelitovali Učte se Hodně štěstí při vybírání školy
Polovina toho co říkají na základce o střední není úplně všude
pravda Nesmíš si nechat do života od nikoho mluvit, jdi tam, kam
tě tvoje srdce táhne, začni to a dokonči, pak dokážeš, co je v tvých
silách Pokud chcete dělat školu naplno, rozlučte se s osobním
životem Nepodceňovat přípravu Ať si pořádně rozmyslí, kam
půjdou Ať si ještě užívají základku, dokud to jde Ať se jdou vyučit

CO BYSTE VZKÁZALI DEVÁŤÁKŮM?
Připravte se na mnohem těžší požadavky než byly na základce Ať
to nenechávají plavat a ať se už začínají připravovat na začátku 9.
ročníku, jo a choďte na dny otevřených dveří, ať zjistíte něco víc
o školách, kam jste se přišli podívat Nepodceňujte přípravu na
přijímačky a dobře rozmyslete (pokud jdete na odbornou školu),
zda vás ten obor bude bavit i za 4 roky Vyberte si školu jakou
chcete, nenechte se nikým ovlivňovat a nestresujte se Učte se na
přijímačky včas a užívejte si volno na základce Hodně štěstí při
přijímačkách, ať se dostanete, kam chcete Nebojte se Rozhodni
se podle toho, co tě v životě baví, neřiď se radami ostatních,
jednou tě to bude živit Asi aby si vybrali školu, která je baví
a neřídili se podle kámošů, nic víc Nepodceňujte výběr střední
školy a užívejte základku Střední škola je nový směr pro Vás,
budete se rozhodovat často sami, nezapomeňte si procvičovat
učení Učte se na přijímačky, ale nebojte, někam se dostanete,
existují odvolání… Aby se přijímacích zkoušek příliš nebáli Aby
dávali více přihlášek do odborných škol, více se snažili a aby
hodně věděli Učte se, ať se na školu dostanete, je to fakt těžký Ať
se vám líbí na střední škole, ať se vám daří Nenech se ovlivňovat
od rodičů, jdi za tím, co chceš Učte se matiku Ať si vyberou
dobrý obor Vás to teprve čeká ha ha

Kontakty:
Pořád váháte, kam dát přihlášku? Můžete se objednat na
individuální poradenství poskytované informačními a
poradenskými středisky pro volbu a změnu povolání Úřadu práce
České republiky.

České Budějovice, Klavíkova 1570/ 7
ips.cb@uradprace.cz
Český Krumlov, Věncova 248
ips.ck@uradprace.cz
Jindřichův Hradec, Janderova 147/II
ips.jh@uradprace.cz
Písek, nábřeží 1. máje 2259
ips.pi@uradprace.cz

Kontakty:
Prachatice, Poštovní 113
ips.pt@uradprace.cz
Strakonice, Textiláků 393
ips.st@uradprace.cz
Tábor, Husovo náměstí 2938
ips.ta@uradprace.cz
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Děkujeme
všem středním školám a jejich žákům a žákyním, kteří
se zapojili a pomohli nám tak vytvořit tento vzkazník.

