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Střední škola informačních technologií, s.r.o., Frýdek-Místek, Pionýrů 2069, 738 01 

Volba oborů informačních technologií a grafiky - sázka na prosperitu a nezávislost! 
Vážení žáci devátých tříd, vážení rodiče, letos je před vámi velmi důležité rozhodnutí, jakou střední školu a 
obor zvolit pro další studium. Je to podstatný krok, který vám může významně ovlivnit váš další život jak 
pracovní, tak i osobní. Také ovlivní vaše postavení, úspěch,  nezávislost na rodičích a penězích. Prostě všechno. 

Volba naší školy a jejich ajťáckých oborů, které již vyučujeme 25 let, je skutečnou sázkou na naprostou jistotu. 
Z naší školy již za tu dobu odešlo tisíce úspěšných mladých lidí, které určitě nenaleznete na úřadu práce, nebo 
mezi strádajícími spoluobčany, kteří jsou závislý na všem a všech. Nejsou pány svého rozhodování ani života.  

Budete to mít těžké, protože na vás budou čekat mnohé nástrahy v podobě vykrášlených oborů s maturitou, 
které na první pohled vypadají atraktivně. Jejich studium je pohodové a bezstarostné, prolnuté evropskými 
projekty a podobnými lákadly. Nenechte se ovšem zmást. Mnohé z těchto oborů vám přinesou prvotní 
pohodičku a pomyslné maturitní vysvědčení, které vypadá báječně. Často opak je pravdou. V současnosti, kdy 
krize všeho druhu nás pronásledují, kde se podíváme,  nám s tímto dokumentem přinášejí jen časté starosti 
s uplatněním, ale ještě častěji s tím, že v době dnešní drahoty nám přinášejí strádání, nejistotu a 
nesamostatnost. Zamyslete se nad těmito řádky. V době technologické revoluce jste tak trochu ajťáky všichni, 
ale těmi skutečnými se stanete přes studium až praktickém životě. 

 Studium IT není jen hra, PC a nic jiného. Je to tvrdá dřina a řehole. Jinaká než u řemesel, filosofie, přírodních 
věd apod., ale stejně náročná. Kdo nechcete tuto cestu podstoupit a ztotožnit se s ní, mějte raději jinou volbu a 
cestu. I na té naleznete kvalitní výběr středních škol v našem regionu. Ale pamatujte, že i zde na vás čekají 
nástrahy v podobě slepých cest. Život nás naučil, že školy nejsou soukromé a státní, ale jen dobré a špatné! 

Všechny obory naší školy trvale a za jakýchkoliv krizí jasně ční nade všemi obory technického zaměření. Náš 
absolvent není nezaměstnaný. Není strádající, není chudý a není závislý. Je to moderní, solventní, sebevědomý 
a perspektivní mladý člověk s budoucností za každých okolností, za každé krize, za každé situace a doby. 

Počet loňských uchazečů o studium, kteří pozorně naslouchali výše uvedeným slovům, byl opět tradičně 
značný. Nejde o to, kolik přihlášek škola má, ale o to, kolik je z toho skutečných zájemců, kteří obory chtějí 
studovat. Cca kolem 200 přihlášek byl opět velmi slušný základ. Z tohoto počtu zhruba 65% byly skuteční 
zájemci.  A z těchto se podstatná většina dočkala úspěchu a splnění cíle. Pohodově studovat a být 
v následujícím životě úspěšný a nezávislý. A to můžete být i vy. Přemýšlejte, přijďte a rozhodněte se pro IT. 

Do každého oboru předpokládáme pro budoucí školní rok 2023/ 2024 otevřeme cca 30 studijních míst 
 

Vysvětlivky: 
ŠVP  -  školní vzdělávací program 
SI - počítačové sítě / název maturitního oboru 
PR - programování-internet věcí / název maturitního oboru 
PG - počítačová grafika / název maturitního oboru 

 

Obor vzdělání – dle ŠVP* Kód Na přihlášku uveďte 

Počítačové sítě 18-20-M/01  SI Informační technologie    (zkr. IT - SI) 

Programování - internet věcí 18-20-M/01 PR Informační technologie    (zkr. IT - PR) 

Počítačová grafika 34-42-M/01  OT Obalová technika               (zkr. OT - PG) 


