Zeptali jsme se našich studentů v prvním ročníku
„Co byste vzkázali žákům devátých tříd, kteří se právě teď rozhodují, na jakou
střední školu jít?“

Rozhodovat
byste se měli
podle
vzdálenosti od
domu ke škole.
Internát by měl
být poslední,
nejhorší scénář.

Pokud vás na ZŠ baví fyzika a
zajímáte se o elektro a jiné
věci, tak tohle je něco pro vás,
dobře vaří, OK učitelé.

Zaujal mě
obor
logistika.

Rozhodujte se podle sebe, nikoliv
podle rodičů, učitelů ze středních
škol nebo kohokoliv jiného. Lepší je
si to po…t podle sebe než podle
někoho jiného. 

Je tu kantýna
a automat.

Pro SOŠ TŽ jsem se rozhodl, jelikož je blízko
mého bydliště.
Další důvod je maturita. Taky jeden z důvodů
je jistá práce po maturitě.

Držte se toho, co
vám jde.
Mám to blízko od
domu.
Nelíbily se mi školy
v Karviné a nechtěl
jsem tam chodit,
tak jsem se podíval
do atlasu škol a
líbila se mi SOŠ TŽ,
pak jsem se podíval
na internetové
stránky a podal
jsem si přihlášku.

Rozhodovat se podle toho, co
mě láká a baví, třeba i s rodiči,
prarodiči. Takovou školu, kde
po vystudování budeš mít
práci, zaměření, které tě baví.

Držte se
toho, co vás
baví.
Věděl jsem o kamarádech,
kteří šli na SOŠ TŽ.

Nevěděl
jsem kam
jít.

Za 1, je to blízko a není vůbec náročné dojíždění.
Za 2, byl jsem na dni otevřených dveří a hodně mě obor HO
zaujal.
Za 3, šli tam moji nejlepší kámoši, tak jsem se i proto
rozhodl.

Zaujalo mě to a kámoš mi to
doporučil a mám tu kámoše.

Je to blízko a všichni mi o této škole říkali samé
dobré věci. Bylo mi v podstatě jedno, kde půjdu, ale
hlavně jsem chtěl maturitní obor a šli tady taky moji
kamarádi.

Na SOŠ TŽ jsem šel,
protože mi ji doporučil
kamarád. Škola je dobrá.
Obor zkouším a líbí se mi.

S výběrem školy mi
pomáhali rodiče. A
dobře.

Bylo to moje
rozhodnutí. Je
to blíže než
Karviná.

Na SOŠ TŽ jsem šel, protože tady
chodil můj táta, chodil úplně na
stejný obor jako já.

Sport –
fotbal.
Dobrá kantýna.

Nejdříve jsem nevěděl, tak na
poslední chvíli mamka řekla,
jestli bych nechtěl zkusit
logistiku. Nejdříve jsem váhal,
pak jsem řekl, že ano. A zatím
mě to fakt baví.

Byl jsem na den
otevřených
dveří. Kámoši.
SOŠ TŽ byla na
mojí škole.
Mám to blízko.

Byl jsem na dni otevřených dveří. Mám tady
bratra. Nechtěl jsem jít na gymnázium.

