
Ve Strážku dne 10. 10. 2016 
 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,   
 

 dovolujeme si Vás a učitele vašich škol pozvat na seminář Vedeme žáka 

k volbě povolání, který pořádá ZŠ a MŠ Strážek tentokrát v prostorách 

Pedagogicko psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra ve 

Žďáře nad Sázavou. 

 Na základě několikaletých zkušeností se domníváme, že je nesmírně přínosné, 

spolupracuje-li při výuce tohoto tématu více členů učitelského sboru, kteří jsou 

schopni vytvořit tým a koordinovat svoji práci. Proto bychom na seminář rádi 

pozvali nejen výchovné poradce a vyučující vzdělávací oblasti Člověk a svět 

práce, ale všechny pedagogy, kteří se při výuce dotýkají zmíněného tématu.   

 Seminář je akreditovaný MŠMT pod č. j. MSMT-15291/2014-1. 

Odborným garantem programu je vedoucí Katedry technické a informační 

výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pan doc. PhDr. Zdeněk 

Friedmann, CSc.   

 

 Náplní semináře bude nejen úvod do problematiky světa povolání, ale 

především praktické ukázky motivačních her a technik, které mají za úkol 

nenásilnou a hravou formou seznámit žáky se světem práce. Následovat 

bude bližší představení metodických listů, na jejichž základě mohou učitelé, 

rodiče a žáci získat informace týkající se volby vzdělávacího směřování. Na 

semináři bude představen také rozsáhlý soubor metodických listů zaměřených 

na sebepoznání, sebehodnocení, hodnoty a možnosti dalšího profesního 

směřování. Součástí semináře bude také praktický návod, jak začlenit téma 

volby povolání do ŠVP. Závěr setkání bude věnován diskuzi účastníků a lektorů 

s výměnou zkušeností z pedagogické praxe.  

 

         Pedagogům bychom rádi ukázali novější pohled na problematiku výchovy 

k volbě povolání doplněný o praktické ukázky začlenění tohoto tématu do výuky 

v jednotlivých ročnících. 

     

 Na konci semináře každý účastník obdrží zdarma rozsáhlý soubor 

metodických listů v elektronické podobě.  

 

  Seminář bude probíhat v úterý 29. 11. 2016  od 8:30 do 15: 30 hodin 

v   Pedagogicko-psychologické poradně a Speciálně pedagogickém centru 

Vysočina, Žďár nad Sázavou, Veselská 35/43, 591 01 Žďár nad Sázavou. 



            

 Lektoři: Jaroslava Synková, Mgr. Petra Musilová, Mgr. Jitka Kobylková  

 

 Přihlásit se můžete prostřednictvím závazné přihlášky. Prosíme                   

o elektronické odeslání přihlášky na zs.strazek@seznam.cz nejpozději                    

do 1. 11. 2016. Po odeslání přihlášky obdržíte na Vámi zaregistrovaný email 

potvrzení, že jste byli do vzdělávacího programu zařazeni a na adresu přihlášené 

školy bude zaslána faktura. Účastnický poplatek 850,-Kč je třeba uhradit 

nejpozději do 11. 11. 2016. 

  

 Kapacita semináře je omezena. Přihlášení je podmínkou účasti na 

semináři.  

 V případě nenaplnění kapacity se seminář nekoná. 

 Po uhrazení účastnického poplatku a absolvování semináře bude 

účastníkům poštou zasláno osvědčení o absolvování semináře. 

 

Těšíme se na setkání s Vámi.  

 

S pozdravem 

 

                                                                    Mgr. Anna Knoflíčková 

                                                                    ředitelka ZŠ a MŠ Strážek                     

                                                                                                                           


