
 

 
Projekt Hledám povolání 

Cílová skupina:  
žáci a rodiče 8. a 9. ročníku ZŠ 

Cíle projektu: 

 Nabídnout žákům a rodičům profesní informace a poradenské služby pro výběr 

vhodného vzdělávání 

 Nabídnout žákům praktickou formou přehled o různých činnostech lidského dění, 

pracovních možnostech i životním stylu.  

Projektové dny Povolání nanečisto 

 Projektové dny jsou naplánovány na měsíc květen a červen v 8. ročníku. 

 Během projektových dnů se budou žáci ve skupinách věnovat pod dohledem vedoucích 

lektorů některé z pracovních profesí přímo v provozu. 

 Důraz bude kladen na praktickou stránku účasti s možností nabytí nových zkušeností i 

dojmů, na jejichž základě si lze uvědomit podstatné hodnoty dobře odvedené lidské 

práce. 

 V projektu se předpokládá dobrovolná spoluúčast některých rodičů, navázání 

spolupráce s různými externími odborníky na dané profese, organizacemi aj. 

Aktivity projektu: 
 

8. ROČNÍK 

Termín Určeno Aktivita Popis aktivity 

září rodiče 
1. informativní 
schůzka 

Seznámení rodičů s projektem 
Možnosti spolupráce 

září žáci Den řemesel Zlín 
Představení firem v duchu podpory 
technického vzdělávání 

listopad žáci, rodiče Konzultace 
Individuální konzultace s učiteli na téma 
Volba povolání (učitelé, výchovný a 
kariérní poradce, speciální pedagog) 

prosinec 
– únor 

žáci Svět práce 

V rámci výuky pracovních činností 
probíhá výuka: trh práce, volba profesní 
orientace, možnosti vzdělávání, 
zaměstnání, podnikání 

leden žáci, rodiče 
2. informativní 
schůzka 

Aktuální informace o přijímacím řízení na 
střední školy 
Informace o vzdělávání žáků, jeho dopad 
na možnosti přijetí na střední školy 

únor žáci 
Experimentárium SPŠ 
Otrokovice 

Exkurze vědecko technického parku 



duben žáci 

Exkurze SŠ 
nábytkářská a 
obchodní v Bystřici 
pod Hostýnem 

Praktický workshop v dílnách nábytkářské 
školy – práce se dřevem 

duben žáci, rodiče Konzultace 
Individuální konzultace s učiteli na téma 
Volba povolání (učitelé, výchovný a 
kariérní poradce, speciální pedagog) 

duben žáci 
Exkurze v SOŠ Jozefa 
Sousedíka Vsetín 

Praktický workshop v dílnách – práce 
s kovem, cukrářská výroba 

březen žáci 
Projektový den 
Povolání nanečisto 

praktická zkouška vybraného povolání 
přímo v provozu 

červen žáci 
Projektový den 
Povolání nanečisto 

praktická zkouška vybraného povolání 
přímo v provozu 

 
 

9. ROČNÍK 

Termín Určeno Název aktivity Popis aktivity 

září rodiče 
3. informativní 
schůzka 

Aktuální informace o přijímacím řízení na 
střední školy 

září - 
duben 

žáci 
Příprava na přijímací 
zkoušky 

Pravidelná příprava na přijímací zkoušky 
z předmětů český jazyk a matematika 

září žáci Den řemesel Zlín 
Představení firem v duchu podpory 
technického vzdělávání 

říjen žáci 
Hledám povolání, 
které se pro mě hodí 

Program na Úřadu práce Zlín zaměřený na 
volbu povolání 

prosinec 
– únor 

žáci Svět práce 

V rámci výuky pracovních činností probíhá 
výuka: trh práce, volba profesní orientace, 
možnosti vzdělávání, zaměstnání, 
podnikání 

leden žáci, rodiče 
4. informativní 
schůzka 

Aktuální informace o přijímacím řízení na 
střední školy (přihlášky, proces přijímacích 
zkoušek, zápisní lístky, odvolání 
Informace o vzdělávání žáků, jeho dopad 
na možnosti přijetí na střední školy 

leden - 
únor 

žáci, rodiče Přihlášky na SŠ Vyplnění a zaslání přihlášek na SŠ 

duben žáci 
Přijímací zkoušky na 
SŠ 

Přijímací zkoušky na SŠ 

 


