
Internetové odkazy pro informace o vzdělávání 

 

www.infoabsolvent.cz – informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce dle statutu, průvodce 

volbou povolání, informace odborníků při různých studijních problémech a informace o oborech včetně 

rozcestníku oborů SŠ a VŠ (podporováno MŠMT) 

www.kampomaturite.cz – vzdělávací portál, př. přijímacích testů na VŠ online, seznam publikací s testy 

přijímacím zk., výběr nultých ročníků – dle typu fakulty nebo podle oboru, aktuality týkající se vzdělání a 

vzdělávání 

www.cdstudent.cz – referáty, čtenářský deník, maturitní otázky, testy a přijímačky, přehledy látky a taháky dle 

maturitního předmětu, encyklopedie obsahující fotky, ilustrace, portréty spisovatelů apod. 

www.jazykovky.cz – nabídka jazykových kurzů – speciální, pobytové, dálkové, obecné – roční, intenzivní, cílené 

kurzy – zaměřené na konkrétní obor, individuální kurzy apod. 

www.ucitelskenoviny.cz – internetová forma učitelských novin – aktuality ze školství, prezentace škol dle krajů 

a typů škol, učebnice atd. 

www.vzdelani.cz – možnosti pomaturitního vzdělávání, katalog škol – VOŠ, VŠ, Jazykové školy, Autoškoly, Au-

pair a studium v zahraničí, nabídka brigád pro studenty, nabídky práce ve školství 

www.vysokeskoly.cz – nabídka studijních oborů na vysokých školách, aktuality, speciál o oborech – zaměřeno 

na popis obsahu studia konkrétního oboru a možné uplatnění v praxi, porovnání oborů různých fakult – profil 

absolventa, charakteristika studia, informace o 1., 2. a 3. kolech přijímacích řízení na VŠ, příprava na přijímací 

zkoušky atd. 

www.uiv.cz – Ústav pro informace ve vzdělávání – národní statistiky 

www.atlasskolstvi.cz – nabídka SŠ, VOŠ, VŠ, jazykové kurzy, práce, stáže, brigády, informace pro studenty i 

rodiče, studium v zahraničí (partner je MPSV) 

www.msmt.cz – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – vzdělávání – vysoké školství (seznam všech 

VŠ v ČR), konzervatoře, speciální školy, zahraniční aktivity, rekvalifikace – přehled akreditovaných kurzů 

www.nuov.cz – Národní ústav odborného vzdělávání – vzdělávání a kvalifikace v ČR a v EU, aktuální informace 

o trhu práce v ČR – nezaměstnanost absolventů, info o uplatnění absolventů, informace o projektech 

www.nvf.cz – Národní vzdělávací fond – Evropské sociální fondy, zaměstnanost, středisko podpory 

poradenských služeb pro další vzdělávání 

www.scio.cz – informace o národních srovnávacích a přijímacích zkouškách – online testy, informace o VŠ (velká 

část VŠ využívá testů Scio při přijímacích zkouškách) 

www.csvs.cz – Centrum pro studium vysokého školství – nabídka studijních programů a oborů VŠ – adresáře VŠ 

soukromých, státních, veřejných, VOŠ, Bílá kniha 

www.icmcr.cz – Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v ČR – pracoviště docházkového 

typu – bezplatné poradenství z oblasti vzdělávání, práce v ČR, v zahraničí, využití volného času apod. 

www.askcr.cz – Asociace středoškolských klubů ČR – člen Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. 

Zastřešuje odborné i zájmové aktivity středoškolských studentů a mládeže do 26 let, poskytuje dotace na 

dopravu při výměnách středoškolské mládeže se zahraničím aj. 
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www.ssvs.cz – Sdružení škol vyššího studia – samosprávná organizace sdružující část vyšších odborných škol a 

VŠ v ČR. Ke stažení – brožura „Kam po maturitě“ 

www.stredniskoly.cz – vše o středních školách a nejen o nich – vyhledávání podle krajl, přehled studijních oborů 

v celé ČR, informace o dálkovém studiu, brigády apod. 

www.eu-dat.cz – databáze akcí dalšího profesního vzdělávání – obsáhlá databáze studijních programů a 

rekvalifikačních kurzů, poskytuje podrobné informace o obsahu kurzu, jeho ceně apod. 

www.csicr.cz – česká školní inspekce – aktuality, výroční zprávy – hodnocení základního a středního školství dle 

krajů, inspekční činnost 

www.ceskaskola.cz – portál pro základní a střední školy – databáze škol, zprávy a aktuality ze školství, 

komentáře, knižní novinky 

www.skolaonline.cz – vzdělávací a informační portál pro ZŠ a SŠ – zejména pro školy a rodiče (poskytuje rodičům 

přehled o studijních výsledcích svých dětí, absence). Systém umožní studentům udržet si přehled o termínech 

zkoušek, možnost zobrazení dat na mobilu 

www.mojeskola.cz – internetová škola hrou pro každého a nonstop – videoprůvodce, mapy, jízdní řád, 

encyklopedie, e-learning (matematika, čeština, dějepis…) 

www.nuv.cz – národní ústav pro vzdělávání – poradenské a konzultační služby pro školy, školská zařízení i jiné 

zájemce, návrhy vzdělávacích programů (učebních plánů, učebních osnov) pro předškolní, základní a střední 

všeobecné vzdělávání, včetně speciálního, analýzy, zprávy, informace pro mezinárodní organizace a instituce 

zabývající se problematikou výchovy a vzdělávání aj. 

www.cermat.cz – centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (reforma maturity), obsahuje ukázky testů 

dovedností v ČJ, matematice – žáci 5. a 9. tříd (zjištěné úrovně vzdělání), popis didaktických testů 

www.vejska.cz – odkaz pro informace o vysokých školách – studentský portál s údajně kompletním seznamem 

VŠ v ČR včetně studijních programů a oborů, studijní materiály ke stažení (seminární práce, referáty, bakalářské 

práce, diplomky), diskuse, brigády apod. 

www.gwo.cz – průvodce světem povolání – informace o profesích, výběr profese podle předmětu práce, 

pracovní činnosti, pracovního oblečení, pracoviště, abecedy, dotazník zájmů a dovedností apod. 

https://maturita.cermat.cz – informace o nové maturitě, přehled zkušebních předmětů pro maturitní zkoušky, 

popis předmětů, nejčastější dotazy k nové maturitě, aktuality k termínům opravných maturit, online diskuze pro 

žáky a rodiče, výsledky maturit aj. 

www.tutor.cz – databáze obsahující přípravné kurzy na VŠ – nejvíce oborů v ČR, informace o jazykových, 

profesních, firemních, pomaturitních kurzech a přípravných kurzech na VŠ 

www.sokrates.cz – obsahuje databázi VŠ, přípravné kurzy na VŠ (na jaký obor VŠ, kdy, kde, jak…), nabídku 

jazykových kurzů, informace o VOŠ Sokrates (právnické vzdělání), e-shop odborné literatury apod. 
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