
5. 11. 2019 od 15:00 do 18:30 hod.
v prostorách Základní školy Tišnov, nám. 28. října

PROGRAM
 Prezentace středních škol z Jihomoravského kraje od 15:00 do 18:30 hod.
 Přednášky a workshopy pro žáky a rodiče 

           od 15:30 do 16:30 hod. a od 17:00 do 18:00 hod.

TÉMATA PŘEDNÁŠEK / WORKSHOPŮ
Lucie Václavková  Využití sociálních sítí pro práci a podnikání
Vít Heinz  Co škola nenaučí a práce vyžaduje?
Regio Ostrava  Webová aplikace Regio Advisor (praktická ukázka)
Pavlína Vašátová, JCMM Brno  Budoucí trh práce a možné výzvy pro výběr profese
Kateřina Málková, Smart Course  Povolání na celý život? Jak vybírat střední školu 

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání Tišnov II 

VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL  
A PROFESÍ ANEB 
ŠKOLY VE ŠKOLE
Veletrh je určen především pro žáky osmých a devátých tříd základních škol 
a jejich rodiče. Veletrh je jedinečnou příležitostí pro žáky, kteří se rozhodují 
o svém budoucím uplatnění, a pomůže jim zMAPovat různé vzdělávací možnosti.

Organizátorem dnešního Veletrhu středních škol  
a profesí je MAP
Místní akční plán rozvoje vzdělávání Tišnovska je projekt, který je zaměřen na zlepšení 
kvality vzdělávání dětí v mateřských a základních školách ve správním obvodu ORP Tišnov. 
Součástí projektu je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace a spolupráce 
mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. To znamená společné informování,  
vzdělávání, plánování a sdílení partnerských aktivit v území směřujících k plnění priorit  
a cílů stanovených ve strategické části MAP, řešení místně specifických problémů a potřeb  
a vyhodnocování přínosů spolupráce. Nezbytnými aktivitami projektu jsou jeho řízení, 
monitoring a evaluace.

Místní akční plán vzdělávání pro ORP Tišnov II.  (MAP) pracuje již od roku 2016 na vytvoření 
vstupní analýzy, strategického rámce vzdělávání do r. 2023 a akčního plánu vzdělávání  
v území ORP Tišnov. Současný projekt MAP II navazuje na MAP I a je realizován od 1. 7. 2018 
do 30. 6. 2021. Nositelem projektu je město Tišnov. 

Na území ORP Tišnov působí 27 mateřských a základních škol (včetně školy praktické 
a komunitní), všechny školy se do projektu zapojily. Do tvorby MAP je zahrnuta  
daleko širší platforma partnerů – spolu se školami, jejich řediteli a učiteli, také  
zřizovatelé, rodiče, instituce zájmového a neformálního vzdělávání apod.

Více informací a kontakty naleznete na webu: www.maptisnov.cz

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt:
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Sborovna

7.E / Fyzika
PC / Chemie



ANOTACE WORKSHOPŮ

Určeno pro žáky a jejich rodiče Počítačová učebna 
Víte, že každé dítě má své silné stránky, na kterých je dobré stavět jeho budoucnost? REGIO 
Vám představí moderní pomůcky pro kariérové poradenství (online webovou aplikaci  
Regio Advisor, Karty inteligencí, Karty pracovních hodnot), které staví na psychologickém 
přístupu Howarda Gardnera. Regio Advisor je online webová aplikace pro odhalování 
silných stránek a nastavení cest budoucího směřování. Studenti a žáci mohou výsledky 
využít pro rozhodování o škole či budoucím povolání. Karty pracovních hodnot jsou  
pomůckou pro ujasnění vlastních očekávání od svého profesního směřování. Jedinec si 
prostřednictvím karet sestaví žebříček pracovních hodnot, jejichž naplňování ho dovede 
ke zvýšení spokojenosti v pracovním životě. Karty inteligencí jsou cestou jedince pro uvě-
domění si sebe sama a svých silných stránek. Ve spolupráci s odborníkem karty motivují 
jedince k rozvoji v oblastech, které jej zajímají, baví, je v nich dobrý. Přirozeným způsobem 
v lidech posilují sebevědomí.

BUDOUCÍ TRH PRÁCE A MOŽNÉ VÝZVY PRO VÝBĚR 
PROFESE OČIMA KARIÉROVÉ PORADKYNĚ

 Mgr. Pavlína Vašátová

Určeno pro žáky a jejich rodiče Třída 7.E
Co všechno zvážit při výběru školy? Na co máme tendenci zapomínat a co naopak přece-
ňujeme při volbě budoucí profese? Na workshopu se dozvíte, jak postupovat při výběru 
školu. Své zkušenosti s Vámi bude sdílet zkušená kariérová poradkyně, která v současné 
době působí v JCMM Brno.

1. PATRO

VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ PRO PRÁCI A PODNIKÁNÍ
 Lucie Václavková  

Určeno primárně pro rodiče Učebna fyziky 
Cílem přednášky je ukázat, že na sociálních sítích nemusíme jen ztrácet čas, ale také se 
vzdělávat, rozvíjet se nebo si třeba najít práci. Dozvíte se:

 kde se můžete zdarma učit a sledovat špičky oboru, který vás zajímá, 
 jak ukázat co ve vás je a nechat se objevit personalisty či zákazníky, 
 jak budovat síť kontaktů užitečných pro hledání práce či podnikání.

Lucie Václavková je kariérová lektorka a poradkyně, při svých kurzech a konzultacích  
propojuje personalistiku, kariérové poradenství a marketing. Vystudovala ekonomiku,  
management a marketing na VŠE v Praze, kde také několik let přednášela. Poté se v projek-
tech neziskového sektoru věnovala kariérovému a podnikatelskému poradenství.  
V současné době je na volné noze a externě pokračuje ve spolupráci s neziskovkami.

CO ŠKOLA NENAUČÍ A PRÁCE VYŽADUJE – POSTŘEHY 
Z PRAXE

 Mgr. Vít Heinz

Určeno pro rodiče Učebna chemie
Workshop povede zkušený personální manažer (mj. Siemens Drásov, S&K Label Kuřim,  
TE Connectivity Kuřim) a bude se věnovat těmto tématům: Rodič jako kouč a mentor,  
Emoce a konflikty čerstvých absolventů.

POVOLÁNÍ NA CELÝ ŽIVOT? JAK VYBÍRAT STŘEDNÍ 
ŠKOLU.

Ing. Kateřina Málková

Určeno pro žáky a jejich rodiče Sborovna
Kateřina se věnuje mimoškolnímu kariérovému poradenství pro mládež, je zakladatelkou 
Smart Course a autorkou sešitu „8 mýtů o volbě budoucího povolání“. Svůj workshop pojme 
jako ochutnávku zážitkového kariérového poradenství pro žáky 7. – 9. tříd ZŠ a jejich rodiče.

2. PATRO

VÝZKUM. A ROZVOJ. CENTRUM, OSTRAVA – WEBOVÉ 
APLIKACE REGIO ADVISOR, ROZVOJOVÉ KARTY 

 REGIO


