A

Vstupní dotazník
k profesnímu šetření pro volbu povolání programem COMDI
(před vyplněním si prosím prostudujte vysvětlivky na dalším listu)

Škola ………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení účastníka …………………………………………………………..
Datum narození …………………………….…….. PSČ bydliště…………………...
1. Prospěch na ZŠ – známky z posledního vysvědčení:
Ročník

ČJ

CJ

Dě

Ov

Rv

Ze

Ma

Př

Fy

Ch

Hv

Pč

Vv

Tv

Vp….. Vp…..

2. Po základní škole bych chtěl/a pokračovat na střední škole (vypište v pořadí dle preferencí):
Kód

Úroveň vzdělání (zakroužkujte)
VL VL+M M G KON
VL VL+M M G KON
VL VL+M M G KON

Skupina kmenových oborů vzdělání

3. Zdravotní stav - mám zdravotní problémy? (zakroužkujte):
Pokud ANO, vypište problémy (křížkem označte stupeň závažnosti)
Kód
Zdravotní problém
2
3

4. Mám pracovní omezení? (zakroužkujte):

ANO

ANO

Zaměření – konkrétní obor

NE

4

Poznámka

4

Poznámka

NE

Pokud ANO, vypište jaké (křížkem označte stupeň závažnosti)
Kód
Pracovní omezení
2
3

5. Zájmy a školní oblasti, ve kterých jsem aktivní a úspěšný/á:
Zájmy, školní oblasti, aktivity

2

3

4

Poznámka

Účastník a jeho zákonný zástupce potvrzují správnost údajů, prohlašují, že profesního šetření se účastník zúčastňuje dobrovolně a souhlasí se
zpracováním získaných dat a osobních údajů Republikovým centrem vzdělávání, s.r.o., které splňuje nařízení EU (GDPR) č.2016/679, uvedené
zákonem č. 480/2004 Sb., o některých informačních službách společnosti a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Uvedené
zákony nahrazují zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

V ………………………………………. dne ……………………………..

…………………………………
Podpis účastníka

Zpracovatel:

………………………………………...
Podpis zákonného zástupce

..…………………………………...
Razítko ZŠ

Republikové centrum vzdělávání, s.r.o., Kubánské náměstí 11/1391, 101 00 Praha 10
Tel.: 736 754 777, www.rcv.cz, mailbox@rcv.cz

Vysvětlivky pro Vstupní dotazník k profesnímu šetření pro volbu povolání

A

1. Prospěch na ZŠ – známky z posledního vysvědčení:
Do kolonky ročník vyplňte zkratku označující poslední obdržené vysvědčení, např.:
závěrečné za 7. ročník
- označte „7 Z“
závěrečné za 8. ročník
- označte „8Z“
pololetní za 8. ročník
- označte „8 P“
pololetní za 9. ročník
- označte „9 P“
Zkratky „Čj“, „Cj“, „Vp“ atd. – znamenají vyučovací předměty – český jazyk, cizí jazyk, volitelný předmět. Do volitelného předmětu
uveďte známku z předmětu, který není uveden v předchozích kolonkách+ jeho zkratku (Inf, AJ…).

2. Po základní škole bych chtěl/a pokračovat na střední škole (vypište v pořadí dle preferencí):
- uveďte úroveň vzdělání, skupinu kmenových oborů vzdělání, a pokud máte vybráno, specifikujte i zaměření na profesi
v poslední kolonce „Zaměření – obor“.
Skupinu kmenových oborů vzdělání vyberte z přiloženého seznamu (viz Příloha 1 – Seznam skupin středoškolských
kmenových oborů vzdělání…), do kolonky „Kód“ můžete připsat i kódové označení skupiny oborů.

Příklad:
Kód Úroveň vzdělání (zakroužkujte)
(26)
VL VL+M M G KON
(78)

VL

VL+M

M G

KON

Úroveň vzdělání – přehled zkratek
VL
Výuční list
VL+M
Výuční list a následná maturita
M
Maturita
G
Gymnázium
KON
Konzervatoř

Skupina kmenových oborů vzdělání
Elektrotechnika

Zaměření – konkrétní obor
Technik - slaboproud

Obecně odborná příprava - Lyceum

Zdravotnické

Vysvětlení dle kategorií dosaženého vzdělání systému KKOV
E=nižší střední nebo H=střední odborné vzdělání s vyučením
L=úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou
M=úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
K=úplné střední všeobecné vzdělání
M=úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

3. Zdravotní stav - mám zdravotní problémy?
- pokud zakroužkujete ANO, do tabulky vypište slovy zdravotní problémy v pořadí dle závažnosti (viz. Příloha 2).
Do kolonky „Kód“ můžete připsat i kódové označení zdravotního problému (viz Příloha 2 – Mám tyto zdravotní problémy…).
Pod čísly 2, 3, 4 v tabulce označte křížkem ( X ) stupeň závažnosti dle klíče:
2 – mírné zdravotní problémy s malými projevy,
3 - vážnější problémy,
4 - vážné problémy a omezení

Příklad:
Kód
(7)

Pracovní omezení
vada řeči

2
X

3

4

Poznámka
Rotacismus

4. Mám pracovní omezení?
- pokud zakroužkujete ANO, do tabulky vypište slovy pracovní omezení v pořadí dle závažnosti (viz. Příloha 2)
Do kolonky „Kód“ můžete připsat i kódové označení pracovního omezení (viz Příloha 2 – Mám tyto…tato pracovní omezení).
Pod čísly 2, 3, 4 v tabulce označte křížkem ( X ) stupeň závažnosti dle klíče:
2 – lehké omezení,
3 - výrazné omezení pro pracovní činnost,
4 - znemožňuje vykonávat pracovní činnost

Příklad:
Kód
(21)

Zdravotní problém
práce na slunci

2

3

4
X

Poznámka
bere trvale antibiotika

5. Zájmy a školní oblasti, ve kterých jsem aktivní a úspěšný/á:
Vypište dle vlastní úvahy, včetně oblastí ve kterých jste úspěšný/á v různých olympiádách a soutěžích:
Př: matematika a logika, zeměpis, sport, hudba, technika, programování na PC, chemické pokusy, modelářství, péče o druhé lidi,
chovatelství zvířat, ruční práce, výtvarnictví, turistika, historie, kulturní památky, cestování……….
Pod čísly 2, 3, 4 v tabulce označte křížkem ( X ) stupeň intenzity zájmu dle klíče:
2 – menší úspěchy, běžné znalosti dovednosti v dané oblasti, mírný zájem o danou oblast
3 – dobré výsledky, znalosti a dovednosti, vážnější zájem o danou oblast
4 – výborné výsledky a ocenění, rozsáhlejší znalosti a zkušenosti v dané oblasti, zájem tento směr studovat na střední škole

Příklad:
Zájmy, školní oblasti, aktivity
přírodovědné
matematické

2
X

3
X

4

Poznámka
přírodovědný kroužek
5. místo ve státním kole
matematické olympiády

Příloha 1 – Vstupní dotazník A

Seznam skupin středoškolských kmenových oborů vzdělání (Dle katalogu vydaného VÚ MŠMT ČR)
- řazeno dle abecedy -

Kód Skupina kmenových oborů vzdělání
37
16
63
26
61
65
21
18
32
79
78
66
69
75
64

Doprava a spoje
Ekologie a ochrana životního prostředí
Ekonomika a administrativa
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Filozofie, teologie
Gastronomie, hotelnictví a turismus
Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Informatické obory
Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Obecná příprava (gymnázium)
Obecně odborná příprava (rodinná příprava nebo lyceum)
Obchod
Osobní a provozní služby
Pedagogika, učitelství a sociální péče
Podnikání v oborech, odvětví

Kód Skupina kmenových oborů vzdělání
34
29
68
72
39
36
23
28
74
31
82
43
53
41
33

Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Potravinářství a potravinářská chemie
Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Publicistika, knihovnictví a informatika
Speciální a interdisciplinární obory
Stavebnictví, geodézie a kartografie
Strojírenství a strojírenská výroba
Technická chemie a chemie silikátů
Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Textilní výroba a oděvnictví
Umění a užité umění
Veterinářství a veterinární prevence
Zdravotnictví
Zemědělství a lesnictví
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Příloha 2 – Vstupní dotazník A

Mám tyto zdravotní problémy a z nich vyplývající tato pracovní omezení:
- řazeno dle abecedy -

Kód Zdravotní problémy
9
1
23
28
8
33
34
18
24
26
19
15
10
14
13
12
11
27
22
30
16
6
32
17
7
31
25
29
20
5
4
3
2
21

Astma, jiná plicní onemocnění
Bez potíží
Civilizační choroby např. cukrovka
Duševní onemocnění
Horní cesty dýchací včetně alergie
Kosmetické vady
Migrény
Močové ústrojí a ledviny
Nádorové onemocnění
Nervová onemocnění
Onemocnění jater
Onemocnění kloubů
Onemocnění kůže včetně alergie kůže
Onemocnění páteře
Ploché nohy
Pohybové ústrojí dolních končetin
Pohybové ústrojí horních končetin
Poruchy funkcí mozku
Poruchy krvetvorby
Poruchy paměti
Poruchy svalové činnosti
Sluchové – nedoslýchavost /hluchota/
Snížená imunitní odolnost
Srdce a cévy
Vady řeči
Vážnější operace, úrazy
Záchvatovitá onemocnění
Závratě, porucha rovnováhy
Zažívací ústrojí
Zrakové - jiné
Zrakové – barvocit
Zrakové – dalekozrakost
Zrakové – krátkozrakost
Žlázy s vnitřní sekrecí

Kód Pracovní omezení
1
7
4
30
31
8
21
28
29
27
26
25
5
23
24
15
2
11
3
18
19
20
34
10
9
17
22
13
33
6
32
12
16
14

Bez potíží
Bez kontaktu s lidmi
Časté služební cesty
Duševně namáhavá práce
Fyzicky namáhavá práce
Monotónní práce
Práce na slunci
Práce náročná na jemnou motoriku – obratnost prstů
Práce náročná na komunikativní dovednosti a řeč
Práce náročná na koncentraci pozornosti
Práce náročná na zrak
Práce při umělém osvětlení
Práce s častými přesčasy
Práce s působením chemických látek
Práce s krví
Práce u strojů a pohyblivého zařízení
Směnnost práce
Střídání volných prostor, budov
Trvale noční práce
V hlučném prostředí
V horku
V chladu
V nucené pracovní poloze, např. v předklonu
V podzemí
V pracovním tempu vázaném strojem
V prašném prostředí
V prostředí s nepříjemným pachem
V přírodě
V sedě
Ve skupině lidí
Ve stoje
Ve velkých halách
Ve vlhkém prostředí
Ve výšce

