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Význam budování vztahů mezi školou
a jejími absolventy pro kariérové 

rozhodování současných žáků



Představení ABSOLVENTI.cz
• Nezisková organizace Asociace studentů a absolventů, z.s. 
• Založena v roce 2008
• Již 12 let propojujeme studenty s jejich budoucími zaměstnavateli

a absolventy s jejich školami



Zorganizovali jsme konferenci pro ředitele SŠ
a dostali od nich výstupy stávajícího stavu
• Gymnazium Josefa Jungmanna 

Litoměřice 
• Gymnázium Jana Palacha Mělník
• Obchodní akademie Pardubice
• Gymnázium Šumperk, Masarykovo 

nám.8
• SPŠ a SOU Pelhřimov
• Střední škola AGC a.s.
• Obchodní akademie T. Bati a VOŠE 

Zlín
• Střední průmyslová škola, Tachov, 

Světce 1
• ŠKODA AUTO a.s Střední odborné 

učiliště strojírenské Mladá Boleslav
• Mensa gymnazium, o.p.s.

• Střední průmyslová škola stavební, 
Plzeň

• VOŠ, OA, SOŠ  a JŠ  s pr. SJZ 
EKONOM, o.p.s.

• Střední škola designu a umění, 
knižní kultury a ekonomiky Náhorní

• Gymnázium Tachov
• Obchodní akademie Dr. Edvarda 

Beneše
• Střední průmyslová škola Ostrava
• Střední průmyslová škola strojní a 

elektrotechnická a Vyšší odborná 
škola, Liberec 

• Gymnázium Václava Hlavatého, 
Louny

• ŠKODA AUTO a.s Střední odborné 

učiliště strojírenské Mladá Boleslav
• SPŠSE a VOŠ Liberec
• GYMNÁZIUM JANA PALACHA 

PRAHA, s.r.o.
• Gymnázium J. A. Komenského 

Nové Strašecí
• Střední průmyslová škola stavební 

akademika Stanislava Bechyně, 
Havlíčkův Brod

• Gymnázium Sokolov a Krajské 
vzdělávací centrum, příspěvková 
organizace

• Karlínská obchodní akademie a 
VOŠE



Zorganizovali jsme konferenci pro ředitele SŠ
a dostali od nich výstupy stávajícího stavu

„Jaká témata by Vás zajímala?“:
• Způsoby a možnosti komunikace s bývalými absolventy?
• Nástroje spolupráce s účastníky a jak je efektivně využívat, tipy a 

triky spolupráce, novinky v oblasti spolupráce s absolventy?
• Finanční a nefinanční přínosy spolupráce s absolventy pro školy?
• Možnosti komunikace s absolventy a jejich motivace ke zpětné 

vazbě středoškolského vzdělávání s odstupem určitého časového 
horizontu po absolvování SŠ?
• Jak zjistit, jestli naši absolventi vystudovali vysokou školu, na 

kterou se hlásili?



Zorganizovali jsme konferenci pro ředitele SŠ
a dostali od nich výstupy stávajícího stavu

„Jaká témata by Vás zajímala?“:
• Jak nejlépe a jakou formou udržet kontakt s absolventy?
• Možnosti vytvoření funkční absolventské sítě?
• Budoucnost našich absolventů, míra úspěšnosti studia na VŠ, 

jejich fluktuace. Dlouhodobá spolupráce s nimi?
• Spolupráce a komunikace s absolventy?
• Jak udržovat kontakt s absolventy kontakt po dokončení studia 

a možná spolupráce se současnými studenty. Provázanost 
student a absolvent. Předávání zkušeností?



Výjimkou je Gymnázium Jana Palacha 
Praha
• Mají tým kariérních, výchovných 

poradců
• Pracují se studenty 

systematicky od 1. ročníku
• Absolventy si zvou do školy, 

aby:
• řekli studentům jaké to je na VŠ
• vysvětlili jim, jak je gymnázium 

připravilo
• inspirovali je, kam se na své 

kariérní cestě vydat
• Debaty s úspěšnými a 

inspirativními lidmi/projekty



Dlouhodobě pracujeme se školami (ZŠ, SŠ i VŠ) 
a bavíme se s nimi o jejich potřebách

„Jakým způsobem aktuálně pracujete s absolventy?“:
• Nyní řeší komunikaci s absolventy přes třídní učitele, ale kontakt 

ztrácí po 1 roce, emailem se to řeší špatně.
• Co je zajímá z pohledu dat: úspěšnost absolventů v dalším 

zaměstnání, studiu, zpětná vazba od absolventů, hledání nových 
kolegů.
• S absolventy se snaží komunikovat, ale vrátilo se jim minimum 

dotazníků.
• Spíše je to živelné, když se ozvou sami.
• V momentě, kdy vyletí z hnízda,tak je komplikované s nimi udržovat 

kontakt.



Dlouhodobě pracujeme se školami (ZŠ, SŠ i VŠ) 
a bavíme se s nimi o jejich potřebách

„Jakým způsobem aktuálně pracujete s absolventy?“:
• Snaží se studenty kontaktovat, kam dále pokračují, ale detailnější 

kontakt je spíše na osobní bázi.
• Zajímají se o to, kam jdou dále, ale už pak nevědí, jak je to o po 

prvním semestru.
• Dotazníkové šetření u čerstvých maturantů kam šli na VŠ, klub 

absolventů funguje samostatně (sami absolventi, škola nic nemusí 
dělat).
• Mají registraci do Absolventského programu, často se jim absolventi 

vrací do pozice učitele, ale jsou to jednotky a jsou sami ze své 
iniciativy.



Dlouhodobě pracujeme se školami (ZŠ, SŠ i VŠ) 
a bavíme se s nimi o jejich potřebách

„Jakým způsobem aktuálně pracujete s absolventy?“:
• Výchovný poradce - rozesílá emaily po maturitě + po roce zjišťuje aktuální 

situaci.
• Každý rok v září/říjnu posílají dotazníky na absolventy, kam šli?
• Jsou v kontaktu s absolventy, zvou je zpět a vrací se jim. Kontakty získává 

třídní a udržuje je a aktualizuje a funguje jim to. Absolventi se jim vrací a 
několik jich i na gymnáziu zpět vyučuje.
• Při výročí školy cca 2017 založili "klub absolventů" - mají FB stránku, 

inzerují volné pozice ve škole.
• Mají projekt Agitace - kariérní přednášky absolventů ve škole - 1 denní 

cyklus, trvá cca 5 hodin, kde absolventi přednášení o své kariérní cestě –> 
akce absolventu, má jí na starost absolvent, který je teď u nich na PR.



Dlouhodobě pracujeme se školami (ZŠ, SŠ i VŠ) 
a bavíme se s nimi o jejich potřebách

„Jakým způsobem aktuálně pracujete s absolventy?“:
• S absolventy nepracují vůbec, vypustí je do světa a čekají, kdo se 

vrátí. Vrací se ti úspěšní. Jediný absolvent, který vrací škole něco 
finančně, sponzoruje jazykové kurzy.
• Vědí, kam se hlásí a kam odchází, často se s nimi radí 4. ročníky, ale 

následně se to utlumuje pouze na ty, kteří se vrátí sami. Školní maily 
se musí mazat a pro osobní v rámci GDPR musí dostat souhlas k 
užití, ale dost často jsou to ty první maily, které v dospělejším věku 
mění za seriózní. Bohužel nakonec jsou kontakty a zpětná vazba 
minimální.
• Třídní učitelé (v rámci srazů tříd, nemají ucelený systém).
• Mají od absolventů např. i videa a krátké texty, ale ven ze školy na 

web nic nejde (ředitel se hodně bojí GDPR).



Dlouhodobá strategie spolupráce 
s absolventy

Proč?



Dlouhodobá strategie spolupráce 
s absolventy
„Proč?“:
• Kontakty na absolventy
• Znát statistiky úspěšnosti absolventů na VŠ
• Vědět, jak se absolventi uplatnili v zaměstnání
• Marketingové využití významných absolventů 



Přístupy ke spolupráci s absolventy

• Seznam na papíře
• Seznam emailů v Excelu
• Registrace v sekci absolventi stránkách školy
• Pozvánky na akce
• Výuka na škole
• Absolventský klub
• Výhody poskytované školami (zejména VŠ)
• Průmyslová spolupráce



ŠKO
LA

Přístupy ke spolupráci s absolventy



Přístup ke spolupráci s absolventy OA Slaný

• Sledují své absolventy a jejich 
kariérní dráhu
• Ukazují příběhy svých 

absolventů studentům a 
veřejnosti, aby:
• ukázali jejich kariérní cesty
• pochlubili se jejich/svými 

úspěchy
• využili úspěchy absolventů pro 

budování brandu školy



Chceme pomáhat akcelerovat a inovovat 
české školství a SŠ jsou klíčovým 

partnerem!



KNOW-HOW:
Definovali a pojmenovali jsme si model 4K
• Kontakty (vždy aktuální)
• Kariéra (Talent Analytik)

• Pokud si ho chcete vyzkoušet, 
napište mi mail na 
jakub@absolventi.cz

• Kredit (fundraising, benefity 
pro absolventy)
• Komunita (aka Spolužáci.cz s 

možností škol komunikovat 
přímo s jejich studenty a 
absolventy)



Děkuji za pozornost!
Jakub Hořický

jakub@absolventi.cz

Systém
2020


