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O PROJEKTU 

Vím,  kam mám jít 

Jedná se o tříletý projekt, který byl vypracován z důvodu úbytku řemeslných profesí na trhu 
práce. Žáci II. stupně čtyř základních škol (ZŠ Petrin, ZŠ Okružní, ZŠ Vrbno pod Pradědem a ZŠ 
Sv. Michala při DD Vrbno pod Pradědem), které jsou zapojeny v projektu, se mají možnost 
seznámit s řemesly, která by je mohla motivovat při výběru budoucího povolání.  

Pro žáky jsou připraveny: 

Workshopy: 

Workshopy probíhají pravidelně a 1 x za 2 měsíce, a to jeden den, kdy se žáci seznámí 
s vybranými profesemi. Snažíme se vybírat profese podle poptávky na trhu práce a dle nabídky 
škol v blízkém regionu. Např. stolař, kosmetička, vodař-topenář, zahradnice, řezník apod. Tato 
činnost je pro děti přínosná, zajímavá a poučná. Cílem je dětem přiblížit vždy dvě povolání 
v jeden den a rozvinout tak jejich povědomí o něm. Jednotlivé workshopy vedou odborníci 
z daného oboru. Na konci každého školního roku dostanou žáci výstupy ze všech workshopů, 
kterými za daný rok prošli. 

Motivační skupiny: 

Kariérové poradkyně se pravidelně 1x měsíčně setkávají s rodiči a jejich dětmi, aby především 
rozebrali situaci na trhu práce, v souvislosti s výběrem budoucího povolání. Také zde rodiče 
mohou představit svá povolání a popřípadě vysvětlili dětem, co obnáší. Cílem motivační 
skupiny je motivovat žáky k výběru zaměstnání, ve kterém najdou uplatnění a bude je pak 
daná práce naplňovat.  

Exkurze: 

Žáci druhého stupně se v rámci kariérového poradenství také účastní různých exkurzí. Tyto se 
konají 1x za 2 měsíce ve firmách/podnicích v blízkém okolí. Cílem exkurzí je žáky především 
seznámit s reálným provozem v pracovním procesu.  

Kulaté stoly: 

Cílem kulatých stolů, které se budou konat 2x ročně je především seznámit děti s možnostmi 
studia v regionu, trhem práce a možnostmi uplatnění se v regionu žadatele. Na kulaté stoly 
budou přizváni rodiče, děti, zástupci zaměstnavatelů, vedení města, kariérové poradkyně, 
koordinátor inkluze, výchovný poradce, pedagogové volného času, zástupci projektu, Úřad 
práce, vedení školy a zástupci DD Vrbno pod Pradědem.  

 

Těšíme se na spolupráci! 
Tým kariérových poradců 


