
 
Již několik let slouží informační systém ISA umístěný na www.infoabsolvent jako důležitý 
informační zdroj. Systém vznikl v rámci systémového projektu MŠMT s finanční podporou 
EU a v současné době poskytuje úplné aktuální informace o vzdělávací nabídce všech 
středních škol v ČR.  
 
Dovolujeme si Vás požádat o umístění informace o systému ISA na webové stránky vaší 
školy, aby vaší žáci a jejich rodiče byli i tímto způsobem upozorněni na možnost jeho 
využívání. Pro ty, kde nemají internetové připojení jsme Vám v říjnu zaslali CD KAM NA 
ŠKOLU 2010/11.  
 
Pro zjednodušení dále uvádíme text, který můžete umístit na webové stránky, případně si jej 
můžete vhodně upravit. Budeme rádi, když text bude umožňovat přímý proklik na uvedený 
odkaz.  
 
PhDr. Helena Úlovcová, 
náměstkyně ředitele NÚOV 
 
 
Text pro umístění na www školy – stejný je i uveden v příloze 
 
www.infoabsolvent.cz  
Informace o oborech, školách a uplatn ění absolvent ů ve všech souvislostech 
 
Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzd ělávací nabídku všech st ředních 
škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.  

- vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou 
uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,  

- je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, 
velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.) 

- je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, 
délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o 
výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání), 

- velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků 
(obory podle druhu postižení, druh integrace apod.). 

 
Na www.infoabsolvent.cz  rovn ěž najdete 

- informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti 
absolventů a další,   

- filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání, 
- poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy. 

 
Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci 
systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším 
informačním systémem s plně aktuálními daty.  
 
 


