
Kam po základce?

Bc. Renata Dorňáková & Kateřina Pončíková



Program dnešní besedy:

Kde hledat informace?



Nakresli panáčka:



1) Jaké jsou charakteristické 

znaky Vaší osobnosti?

Čemu se rádi 

věnujete?
Jaké máte 

vlastnosti?

Jaký je Váš zdravotní 

stav?

Jaké jsou Vaše 

slabé a silné 

stránky?



Čemu se rádi 

věnujete?

Chcete, aby se vaše hobby stalo součástí povolání?

Nabízí střední škola zajímavé mimoškolní aktivity?

Budete mít po práci dostatek volného času a energie?



Jaké máte 

vlastnosti?

Jaké své vlastnosti v práci využijete?

Které své vlastnosti byste naopak měli potlačit?

Hra: Jaká vlastnost začíná stejným písmenem jako 
vaše křestní jméno? Příklad: Žofie Žárlivá



1) Dříve než začneš zpracovávat tento test, přečti si všech 10 

bodů instrukcí. 

2) Nahoře na pravé straně napiš hůlkovým písmem své příjmení.

3) Nahoře na levé straně napiš hůlkovým písmem své jméno.

4) Mezi svým jménem a příjmením nakresli kolečko

5) Vedle kolečka nakresli čtverec nebo obdélník.

6) Přeškrtni kolečko dvěma svislými čarami.

7) Čtverec nebo obdélník přeškrtni dvěma vodorovnými čarami.

8) Pod své jméno napiš libovolnou samohlásku.

9) Z pokynů tohoto testu splň pouze pokyn z posledního bodu.

10)Přelož tento papír a zdvihni jej nahoru nad hlavu.

Test pozornosti:

1 minuta na zpracování



V čem jste dobří a chcete v tom být ještě lepší?

Co vám nejde a chcete toho v životě mít co nejméně?



Mendelova SŠ Nový Jíčín, 
Ekonomické lyceum



Jaký je Váš zdravotní 

stav?

Povinná lékařská prohlídka (PLP)

Fyzická zdatnost a psychická odolnost

WWW.NSP.CZ

NÁRODNÍ SOUTAVA POVOLÁNÍ



ATLAS ŠKOLSTVÍ



ATLASY ŠKOLSTVÍ



2.) Jak jde popsat 

dané povolání?

Jaké činnosti budete 

dělat? 

V jakém prostředí a 

za jakých podmínek 

se práce vykonává?
Co je výsledkem 

práce?

S čím, s kým 

budete pracovat?



3.) Jaký přínos od své 

práce očekáváte?

finance a 

odměny

společnost

vlastní 

hodnoty

osobní rozvoj

čas



Jaké povolání by mohlo souviset s:





Uhádněte povolání



T R U H L Á Ř_ _  _  _ _ _  _



F A R M Á Ř_ _  _ _  _  _



S T R O J N Í     M E CH A N I K_ _  _ _  _  _ Í      _ _  __  _  _ _ K



Znáš své možnosti?

Chci získat maturitu 

a možnost jít studovat na 

výšku.

Chci získat výuční 

list, 

více ve škole praxe 

a méně učení a jít 

brzo do práce.



Nástavbové studium a vyšší odborné školy

Nástavbové studium 2 roky

Vyšší odborná škola 3 roky

Střední školy

SŠ s výučním listem 3 roky

SŠ s maturitou 4 roky

Vysoké školy

bakalář (Bc.) 3 roky

magistr (Mgr.), inženýr (Ing.) 5 let

lékařství (MUDr.) 6 let

Vzdělávací systém v ČR



Přihláška na SŠ

Přihlášky do 

30.11.

talentové 

zkoušky

v lednu

Konzervatoře, 

umělecké a 

sportovní 

školy

Ostatní střední 

školy

Přihlášky do 

1.3.

Přijímací 

zkoušky v 

dubnu



Přijímačky

Podmínky přijímacího řízení závislé na řediteli školy 

musí být zveřejněny na webu školy do konce ledna.

https://prijimacky.cermat.cz/

Učební obory zpravidla nabírají žáky na základě 
seřazení dle prospěchu ze ZŠ.

Maturitní  obory zpravidla vyžadují přijímací zkoušky 

z ČJ, M (60%)+ prospěch ze ZŠ (40%).







www.zkola.cz



Vyhni se chybám:

Vyber si školu podle sebe, ne podle toho, 
kam jdou ostatní.

Porovnej studijní plány oborů a vyber si 
přiměřeně svým schopnostem.

Zvaž své preference ohledně 
dojíždění & internátu.



Nakresli svůj strom života:

Koruna= čeho 
chceš dosáhnout?

Plody= co se ti 
povedlo

Kmen= hodnoty, na 
kterých ti záležíKořeny= silné 

stránky, z 
kterých čerpáš



výchovný poradce, 
třídní učitel

den otevřených 
dveří,

burza školrodiče, 
sourozenci, 

kamarádi

IPS

internet

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX9PCFl67hAhXmsaQKHUJ3CZQQjRx6BAgBEAU&url=https://cs.wikipedia.org/wiki/Instagram&psig=AOvVaw2kT3lzDsPmMfak5yoLKL09&ust=1554183471058190
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX__aXl67hAhVO46QKHQCpAXwQjRx6BAgBEAU&url=https://cs-cz.facebook.com/&psig=AOvVaw0S0fqkFMdr6fBr9594JTAg&ust=1554183582792704
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_qPf4l67hAhWLr6QKHeZiALcQjRx6BAgBEAU&url=https://freebit.cz/blokovani-obsahu-na-youtube-clanek-13-zrejme-omezi-tvurce-obsahu/&psig=AOvVaw1O8-GWLuAlPyNiXHnKcY2U&ust=1554183729690422




NELEGÁLNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

▪ Nemáte zdravotní pojištění
▪ Neodvádí se vám „léta na důchod“
▪ Neuvedete si práci v CV

▪ POKUTA:
▪ Vykonávající do 100 000 Kč
▪ „zaměstnavatel“ do 10 miliónů Kč  



Úřad práce ČR & Česká správa 
sociálního zabezpečení

důchod

Zprostředkování

Státní podpora
Poradenství



https://www.uradprace.cz/



Služby ÚP ČR v oblasti  zaměstnanosti
Všem občanům poskytuje informační služby v oblasti  pracovních příležitostí, 

zejména informace o:

 volných pracovních místech v ČR a zemích EU 

 situaci na trhu práce v České republice a zemích EU 

 podmínkách zaměstnávání v zahraničí

 možnostech dalšího vzdělávání

Poskytuje poradenské služby pro:

 volbu povolání 

 volbu rekvalifikace 

 zprostředkování vhodného zaměstnání 

 volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením 

 výběr vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti



Je evidence na úřadu práce povinná?

Není, jedná se o dobrovolné rozhodnutí!





INFORMAČNÍ PORADENSTKÉ STŘEDISKO

• Prevence nezaměstnanosti

• Skupinové poradenství

• Pomoc s životopisem a přípravou na 
pohovor

• Poradenství při hledání vhodné další cesty 
k vybranému zaměstnání -
ENPOWERMENT



Telefonicky se objednat.



Současná 

nezaměstnanost v ČR 

je 3,6 %. 

Jaká povolání jsou klíčová ve Zlínském kraji? 

Zjistíte na www.monitorzk.cz.



Elektrikář, 

elektrotechnik, 

inženýr elektrotechnik,

gumař, 

nástrojář, 

plastikář, 

zámečník, 

seřizovač a obsluha 

obráběcích strojů,

strojírenský technik, 

průmyslový inženýr, 

strojní inženýr, 

zemědělec farmář,

inženýr chemie,

kuchař
pečovatel, 

fyzioterapeut, 
lékař, 

zdravotní sestra 

logistik, 

obchodní zástupce, 

účetní, 

analytik, 

IT specialista, 

průmyslový designér, 

klempíř, 

řidič nákladní 

dopravy, 

truhlář, 

zedník, 

stavební technik.



chemik, 
instalatér,
karosář, 
klempíř, 

malíř a lakýrník, 
obráběč kovů, 

pekař, 
podlahář, 

Podpora vybraných učebních oborů 
v okrese Vsetín 

Měsíční stipendium:

1. ročník = 300,-Kč

2. ročník 400,-Kč

3.ročník 500,- Kč

Jednorázový příspěvek za vyznamenání:

1. ročník = 1 500,-Kč
2. ročník =2 500,-Kč

3.Ročník = 3 000,- Kč

řezník-uzenář, 
strojní mechanik,

truhlář, 
tesař, 
sklář, 

zedník, 
zemědělec-farmář



Zpětná vazba

1) Co sis z besedy zapamatoval?

2) Co se ti během besedy líbilo?

3) Co by se mělo zlepšit nebo ti chybělo?



Mgr. Renata Dorňáková

950 173 446, 770 160 730

renata.dornakova@uradprace.cz

Kateřina Pončíková
950 173 433

katerina.poncikova@uradprace.cz

ÚŘAD PRÁCE ČR

Krajská pobočka ve Zlíně

Kontaktní pracoviště Vsetín

Pod Žamboškou 1024, 755 01 Vsetín

www.burzavsetin.cz


