Veletrh povolání Opava 2022
5. - 6. října 2022
Víceúčelová hala Opava, Žižkova 8
Příprava žáků 9. tříd
na návštěvu Veletrhu povolání Opava,
na návštěvy dnů otevřených dveří středních škol,
na exkurze k zaměstnavatelům na Opavsku
www.veletrhpovolani.cz

Pracovní sešit pro žáky
Jméno žáka: ……………………………………………………………………………………….

Otevírací doba Veletrhu:
Středa, 5.10.2022
Čtvrtek, 6.10.2022

9.00 – 18.00 hod.
9.00 – 18.00 hod.
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Veletrh povolání Opava
2022
To je Veletrh povolání Opava 2022


Seznámíš se zde s více než 100
zajímavými povoláními a obory, které
se můžeš v okrese Opava nebo v jeho
okolí naučit, a poté je také ve firmách a
organizacích tohoto okresu vykonávat.



V řadě stánků si můžeš vyzkoušet různé
pracovní činnosti.



Objevíš svůj talent, proto přijď na
veletrh.

Vstup do světa práce
Odborné vzdělání se závěrečnou zkouškou
(výučním listem nebo maturitou) je
pro mnoho mladých lidí, stejně tak i pro
tebe, tím nejlepším způsobem pro dobrý
start do pracovního života.
Výběrem správné profese a odborné školy
učiníš svůj první krok v přípravě pro
budoucí práci, ve které zřejmě strávíš
velkou část svého života. Ten, kdo má
práci, která mu přináší radost a uspokojení,
pracuje u dobrého zaměstnavatele, tak ten
má šanci být v profesním životě velmi
šťastným.

Tady začíná tvá pracovní kariéra
Veletrh povolání Opava nabízí možnost
seznámit se s řadou povolání. Přijď se svou
třídou, samostatně nebo s rodiči. Můžeš tu
objevit svůj talent, promluvit si s odborníky
i se studenty/učni na téma různých
povolání a informovat se o možnostech,
jak se danému oboru v okrese Opava
naučit a kde jej potom vykonávat. Tady
začíná tvá pracovní kariéra.
Podívej se na fotografie z prvního ročníku
veletrhu 2019 na www.veletrhpovolani.cz.

V okrese Opava je mnoho významných
velkých a malých firem či organizací, které
vyrábí produkty nebo provádí služby pro
celý svět, a které rády zaměstnávají
vzdělané pracovníky. S dobrou kvalifikací
budeš mít mnohem větší šance se uplatnit
ve světě práce. Čím lepší odborné znalosti,
tím lepší možnosti kariérového růstu a
finančního ohodnocení. Hlavně pro ty,
kteří se chtějí ve svém profesním životě
dále rozvíjet, samostatně převzít vedoucí
funkci v nějakém podniku nebo se např.
stát samostatně výdělečně činným.
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Informace pro školní
třídy a žáky
Připrav se na svou návštěvu Veletrhu
povolání
Tento pracovní sešit je takovým užitečným
podkladem pro to, aby sis na veletrhu
prohlédl stánky, potažmo profese, které tě
zajímají.
Abys našel stánek školy nebo firmy, která
tě zajímá, podívej se do seznamu profesí a
plánku haly.

Online prezentace středních škol
Dále se budou konat interaktivní online
veletrhy všech středních škol v kraji, které
budou
realizovány
prostřednictvím
internetového portálu www.veletrhskol.msk.cz. Online prezentace středních
škol v okrese Opava bude probíhat 28.
listopadu 2022. Střední školy budou
prezentovat školu a své obory vzdělání,
zároveň budou zástupci školy odpovídat na
případné dotazy. Této online prezentace se
mohou účastnit také rodiče žáků 9. tříd.

Přijď i s rodiči!
Období, ve kterém se rozhoduješ pro svou
budoucí profesi, je výzvou i pro tvé rodiče.
Při hledání té správné profese nebo
správného vzdělání ti poradí, povzbudí tě a
podpoří.

Dny otevřených dveří ve středních
školách a prohlídky u firem

Řekni proto svým rodičům, aby s tebou
na veletrh přišli i oni. Budou mít možnost
pohovořit přímo se zástupci odborných
škol a firem a spolu s tebou se seznámit se
zajímavými obory a školami.

Další možností, jak získat podrobnosti o
studijních oborech a budoucích povoláních
jsou dny otevřených dveří na středních
školách a exkurze k zaměstnavatelům na
Opavsku.
Na stránkách www.veletrhpovolani.cz
nalezneš termíny dnů otevřených dveří na
středních školách okresu Opava a okolí.
Výchovní nebo
škole
mají
zaměstnavatelů
nebo online
povolání.

kariéroví poradci ve tvé
informace,
u
jakých
se bude konat prezenční
prohlídka vytipovaného
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Jak se na Veletrhu
povolání orientovat?
Kde najdu na Veletrhu povolání Opava
daný obor?
V seznamu oborů této brožurky (str. 7)
nebo na www.veletrhpovolani.cz nalezneš
aktuální seznam všech profesí, které budou
zastoupeny na Veletrhu povolání. Je jich
více než 100. Vyber si povolání, která tě
zajímají, a poznač si, ve kterém stánku
budou na veletrhu vystavovány.
Aby ti nic neuniklo - prohlídka Veletrhu
povolání

Jak se k nám dostaneš?
Městskou hromadnou dopravou přímo
na Veletrh povolání
Veletrh povolání se koná přímo v Opavě,
centrálně pro celý opavský okres,
ve Víceúčelové hale, Žižkova 8, vedle
koupaliště. Do Opavy je dobré autobusové
i vlakové spojení (zastávka Východní
nádraží).
Stáhni si do mobilu aplikaci MDPO a najdi
si trolejbusovou zastávku Šeděnkova nebo
autobus na zastávku Koupaliště – obě se
nacházejí v blízkosti Víceúčelové haly.
Online jízdní řád viz https://www.mdpo.cz

Doporučujeme rezervovat si na výstavu
dvě až tři hodiny. Prohlídku je nejlépe začít
od hlavního vchodu, odkud se vydáš po
vyznačených šipkách. Nic ti tak neunikne.
Zastav se u těch povolání, která tě nejvíce
zajímají a pobav se s lidmi ve stáncích.

V průběhu akce bude navíc zajištěna
kyvadlová doprava Opava-východ –
Víceúčelová hala a zpět, a to každou půl
hodinu od 8:45 hod.

Můžeš si také nejprve projít celý veletrh,
vše si prohlédnout a pak se zase vrátit ke
stánkům a profesím, které tě obzvláště
zaujaly. To znamená, že si halu projdeš
klidně dvakrát nebo i vícekrát.

U Víceúčelové haly je dostatek parkovacích
míst. Část venkovního areálu je však
rezervovaná pro výstavu.

Příjezd autem

Další parkovací místa jsou u městského
koupaliště.
Vstupné
Vstup je zdarma.
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Plán veletrhu
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Vystavovatelé (školy, ostatní - zaměstnavatelé)
Stánek Vystavovatel
1 Strojírna Vehovský
2 Ostroj
Střední škola technická Opava, Ferram, Ostroj,
3
Prestar
3 A Femont
Střední škola průmyslová a umělecká Opava,
4
Brano, Isotra, OPaLL-AGRI
5 KSR Industrial
6 Střední škola elektrotechnická Ostrava, ČEZ
7 Severomoravské telekomunikace
Střední škola teleinformatiky Ostrava, Elektro
8
– Fa. Pavelek
Střední odborné učiliště stavební Opava,
Balnabed, Richard Binar, Hanzlik & Hanzlik,
Ladislav Džemla, HON, HON-okna a dveře,
9 Nádeníček Interiéry, Antonín Najser, Pemi Styl,
Slezské stavby, Tesko Kolovrat, Petr Tůma,
Valušek Interiér, Petr Winkler, instalatérské
firmy
Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb
10
SČMSD Šilheřovice
11 Mondelez
12 Globus
13 Bidfood
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší
14
odborná škola Opava
15 Semix
16 Statutární město Opava, Městská policie
17 Soukromá obchodní akademie Opava
Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna,
18
Velké Heraltice
19 Zemědělské zaměstnavatelé
20 Školní statek Opava
Střední odborná škola lesnická a strojírenská
21
Šternberk
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší
22
odborná škola Opava
23 Teva Czech Industries
Střední průmyslová škola chemická akademika
24
Heyrovského Ostrava
25 Internet BillBoard
26 Československá obchodní banka
Obchodní akademie a střední odborná škola
27
logistická Opava
28 RKL
29 TQM
Střední pedagogická škola a Střední
30
zdravotnická škola Krnov

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická Ostrava
32 Slezská nemocnice v Opavě
31

33 Střední zdravotnická škola Opava
Tauferova střední odborná škola veterinární
Kroměříž
Církevní konzervatoř Německého řádu Opava,
35
Slezské divadlo
36 Střední umělecká škola varhanářská
AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká
37
škola a Základní umělecká škola
34

38 Střední škola uměleckých remesel Ostrava
39 Základní škola a gymnázium Vítkov
40 Slezské gymnázium Opava
41 Gymnázium Josefa Kainara Hlučín
42 Slezská univerzita v Opavě
Střední odborná škola dopravy a cestovního
43
ruchu Krnov
44 Zaměstnavatel cestovní ruchu
45 Lanex Bolatice
46 Střední odborná škola Bruntál
47 Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín
48 AHOL – Střední odborná škola Ostrava
49 Soukromá střední podnikatelská škola Opava
50 Model Obaly
51 Al Invest
52 Opatisk, Optys, Retis Group, Tiskárna Grafico
Střední průmyslová škola a Obchodní
53
akademie, Bruntal
54 Remante Group
55 Linaset
56 Střední škola Odry
57 Arako
58 Hagemann
59 Armáda České republiky
60 Hochtief
Střední průmyslová škola stavební Opava,
61
Strabag
61 A Metrostav
62 Vězenská služba
63
64
65
66

Střední odborná škola ochrany osob a majetku
Kariérové poradenství
MS Pakt zaměstnanosti
Úřad práce

67 RB Střední odborné učiliště autoopravárenské
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68 Střední škola průmyslová Krnov
Soukromé středisko praktického vyučování
69
RENOVA Milotice nad Opavou
70 Adiv
71 Bašista
72 Městský dopravní podnik Opava
100 Okresní hospodářská komora Opava

V01 Ferram
V02 MDPO, ADIV, Střední škola průmyslová Krnov
V03 Slezská nemocnice Opava
V04 Střední průmyslová škola stavební Opava
Střední průmyslová škola a Obchodní
V05
akademie Bruntal
V06 Hasičský záchranný sbor

Seznam povolání a škol
Pokud na webových stránkách Žáci – Veletrh povolání Opava (veletrhpovolani.cz) zadáš povolání, které tě
zajímá, bude ti nabídnut seznam vystavujících škol, které tě pro tuto profesi mohou připravit a rovněž seznam
vystavujících zaměstnavatelů, u kterých můžeš následně toto povolání vykonávat. Kliknutím na školu, či
zaměstnavatele se dostaneš rovnou na jejich webové stránky.
Prosím, vezmi na vědomí, že tam nezískáš žádné informace o tom, kolik pracovních míst zaměstnavatel v rámci
určitého oboru nabízí. Samozřejmě, že například strojírenská firma potřebuje více nástrojářů než informatiků.
V případě povolání, spadající pod oblast ekonomika a podnikání nebo obchodní akademie, je vyjmenováno hodně
zaměstnavatelů, protože prakticky každá firma potřebuje nejméně jednoho nebo více spolupracovníků v oblasti
účetnictví nebo zpracování zakázek.
Pokud u specifického povolání není uveden žádný zaměstnavatel, pak to neznamená, že nikdo v okrese pracovní
místo nenabízí. Na webu jsou totiž jen ti zaměstnavatelé, kteří se prezentovali na Veletrhu 2019 nebo se nově
přihlásili letos.
Obor
Agropodnikání

Autoelektrikář

Střední školy
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,
Opava
Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD,
Šilheřovice
Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského,
Ostrava
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,
Ostrava
RB Střední odborné učiliště autoopravárenské, Ostrava-Vítkovice

Autotronik

Střední škola průmyslová, Krnov

Bezpečnostně právní činnost

Střední odborná škola ochrany osob a majetku, Ostrava-Poruba

Cestovní ruch

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava
Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD,
Šilheřovice
Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov

Chemik operátor

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,
Opava
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava
Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD,
Šilheřovice

Analýza potravin
Aplikovaná chemie
Asistent zubního technika

Cukrář

Design interiéru

AVE ART Ostrava, soukromá střední umělecká škola a základní
umělecká škola
Střední umělecká škola varhanářská, Krnov

Dopravní prostředky

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál

Ekologie a životní prostředí

Střední odborná škola lesnická a strojírenská, Šternberk
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Ekonomické lyceum

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava

Ekonomika a podnikání

Soukromá obchodní akademie, Opava
Soukromá střední škola podnikatelská, Opava
Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov
AHOL – Střední odborná škola, Ostrava-Vítkovice

Elektrikář – slaboproud

Střední škola elektrotechnická, Ostrava

Elektrikář – silnoproud

Střední odborné učiliště stavební, Opava
Střední škola technická, Opava
Střední odborná škola, Bruntál
Střední škola elektrotechnická, Ostrava

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Střední škola elektrotechnická, Ostrava

Elektrotechnika

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál

Geodézie a katastr nemovitostí

Střední průmyslová škola stavební, Opava

Grafický design

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava
AVE ART Ostrava, soukromá střední umělecká škola a základní
umělecká škola
Střední škola uměleckých řemesel, Ostrava – Zábřeh

Gymnázium

Slezské gymnázium, Opava
Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín
Základní škola a gymnázium, Vítkov

Hotelnictví

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava
Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD,
Šilheřovice
Církevní konzervatoř Německého řádu, Opava

Hudba
Informační technologie

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava
Střední škola průmyslová, Krnov
Střední škola teleinformatiky, Ostrava

Instalatér

Střední odborné učiliště stavební, Opava
Střední odborná škola, Bruntál

Kadeřník

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava
Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD,
Šilheřovice
Střední odborná škola, Bruntál
Střední škola, Odry

Karosář

RB Střední odborné učiliště autoopravárenské, Ostrava-Vítkovice

Klempíř

Střední odborné učiliště stavební, Opava

Kuchař – číšník

Střední odborná škola, Bruntál
Střední škola, Odry
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava
Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD,
Šilheřovice

Laboratorní asistent
Lesní mechanizátor

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,
Ostrava
Střední odborná škola lesnická a strojírenská, Šternberk

Logistické a finanční služby

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava

Malířské a natěračské práce

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín

Mechanik elektrotechnik

Střední škola elektrotechnická, Ostrava
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Mechanik instalatérských
a elektrotechnických zařízení

Střední odborné učiliště stavební, Opava

Mechanik opravář motorových vozidel

Střední odborná škola, Bruntál
Střední škola průmyslová, Krnov
Střední odborná škola lesnická a strojírenská, Šternberk
Střední škola, Odry
RB Střední odborné učiliště autoopravárenské, Ostrava-Vítkovice

Mechanik seřizovač, Mechatronik
Multimediální tvorba

Střední škola technická, Opava
Střední škola průmyslová, Krnov
Střední škola uměleckých řemesel, s.r.o., Ostrava – Zábřeh

Nástrojař

Střední škola technická, Opava

Návrhářství oděvů

Střední škola uměleckých řemesel, s.r.o., Ostrava – Zábřeh

Nutriční asistent

Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD,
Šilheřovice
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,
Ostrava

Obchodní akademie

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava
Soukromá obchodní akademie, Opava
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál

Obráběč kovů

Střední škola technická, Opava
Střední škola průmyslová, Krnov
Střední odborná škola lesnická a strojírenská, Šternberk

Operátor dřevařské a nábytkářské výroby
Opravář lesnických strojů

Střední odborné učiliště stavební, Opava
Střední odborná škola lesnická a strojírenská, Šternberk

Opravář zemědělských strojů

Střední odborná škola, Bruntál

Optik

Střední škola elektrotechnická, Ostrava
AHOL – Střední odborná škola, Ostrava-Vítkovice

Ortoticko – protetický technik

AHOL – Střední odborná škola, Ostrava-Vítkovice

Ošetřovatel

Střední zdravotnická škola, Opava
AHOL – Střední odborná škola, Ostrava-Vítkovice

Pečovatelské služby

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín
Střední odborná škola, Bruntál

Pedagogické lyceum

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov
AHOL – Střední odborná škola, Ostrava-Vítkovice

Pekař

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava

Pokrývač

Střední odborné učiliště stavební, Opava

Potravinářské práce, potravinářská výroba

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín
Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice

Praktická sestra

Střední zdravotnická škola, Opava
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,
Ostrava

Praktická škola dvouletá

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín
Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice

Prodavač
Prodavačské práce

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava
Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín

Provoz a ekonomika dopravy

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava

Průmyslový design

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava
AVE ART Ostrava, soukromá střední umělecká škola a základní
umělecká škola
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Předškolní a mimoškolní pedagogika

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov

Přírodovědné lyceum

Rekondiční a sportovní masér

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,
Opava
Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského,
Ostrava
Střední škola, Odry

Rybář

Střední odborná škola lesnická a strojírenská, Šternberk

Řezník – uzenář

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava

Sociální činnost

AHOL – Střední odborná škola, Ostrava-Vítkovice
Soukromá obchodní akademie Opava

Stavebnictví

Střední průmyslová škola stavební, Opava

Stravovací a ubytovací služby

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín
Střední odborná škola, Bruntál
Střední škola technická, Opava

Strojírenské práce

Střední škola technická, Opava

Strojírenství

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál

Strojní mechanik

Střední škola technická, Opava

Šití oděvů

Střední škola technická, Opava

Telekomunikace

Střední škola teleinformatiky, Ostrava

Tesař

Střední odborné učiliště stavební, Opava

Tiskař na polygrafických strojích

Soukromá střední škola podnikatelská, Opava

Truhlář

Střední odborné učiliště stavební, Opava
Střední odborná škola, Bruntál
Střední škola průmyslová, Krnov

Tvorba hraček a herních předmětů

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava

Uměleckořemeslná stavba hudebních
nástrojů

Střední umělecká škola varhanářská, Krnov

Uměleckořemeslná stavba varhan

Střední umělecká škola varhanářská, Krnov

Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Střední škola průmyslová, Krnov
Soukromé středisko praktického vyučování RENOVA, Milotice

Uměleckořemeslné zpracování textilu

Střední škola průmyslová, Krnov

Veřejnosprávní činnost

Soukromá střední škola podnikatelská, Opava
AHOL – Střední odborná škola, Ostrava-Vítkovice

Veterinářství

Tauferova střední odborná škola veterinární, Kroměříž

Výrobce potravin

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu,
design užitkových výrobků

AVE ART Ostrava, soukromá střední umělecká škola a základní
umělecká škola

Výtvarné zpracování kovů a drahých
kamenů

AVE ART Ostrava, soukromá střední umělecká škola a základní
umělecká škola

Zahradnické práce

Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice

Zahradník

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,
Opava
Střední odborná škola lesnická a strojírenská, Šternberk
Střední zdravotnická škola, Opava
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,
Ostrava

Zdravotnické lyceum
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Zednické práce
Zedník
Zemědělec – farmář
Zpěv

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín
Střední odborná škola, Bruntál
Střední odborné učiliště stavební, Opava
Střední odborná škola, Bruntál
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,
Opava
Církevní konzervatoř Německého řádu, Opava

Kompletní seznam oborů studia najdeš na www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly.
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Pro rodiče
Pomozte vašemu dítěti ve výběru
povolání
Období volby povolání je výzvou i pro
rodiče. Bude-li vaše dítě brzy končit
základní školu a čeká-li jej tedy výběr
povolání, budete jako rodiče hrát
podstatnou roli a je zde Veletrh povolání
právě pro vás. Pomozte vašemu dítěti ve
výběru povolání. Můžete ho stimulovat,
podporovat a povzbuzovat. Nenuťte jej
k oboru nebo vzdělávání, které mu nebude
nic říkat. Výběr profese a vzdělání má
vyhovovat dovednostem a talentu dítěte.
Jen tak se pak bude ve svém budoucím
povolání cítit dobře, dále se rozvíjet a mít
předpoklady pro další kariérní postup. Čím
vhodnější vzdělání děti po ukončení
základní školy získají, tím nižší je riziko, že
budou později nezaměstnané.
Veletrh povolání můžete navštívit během
obou dnů, pro rodiče je pak ideální přijít
odpoledne.

ho charakterizují? Nástroje pro hodnocení
naleznete v dokumentech školy, např.
novinku Kompas z MAS Opavsko, unikátní
pracovní pomůcku, která vašim dětem
pomůže zmapovat si své zájmy, schopnosti
a silné stránky. Brožurku Kompas můžete
získat buď v tištěné podobě na základních
školách, případně bude ke stažení na
stránkách www.cestakpraci.eu.
Poznejte spolu s dítětem dnešní profese a
školy
Nejlepší možností, jak se spolu s dítětem
(nebo jako rodič sám) informovat o
jednotlivých profesích a oborech, jsou
 různé webové stránky, které obnáší
částečně i videoukázky povolání (viz
str. 15),
 návštěva Veletrhu povolání Opava,
 účast na online prezentaci středních
škol
28. listopadu
2022
https://veletrh-skol.msk.cz,
 návštěvy dnů otevřených dveří na
středních školách (termíny najdete na
www.veletrhpovolani.cz nebo přímo
na stránkách středních škol).
Vybírejte především dny otevřených dveří
těch škol a těch oborů, které dceru/syna
zajímají nejvíce.

Níže jsou uvedeny tipy, které mohou
pomoci v procesu volby kariéry.
Pomozte dítěti poznat sebe samo
Pomozte svému dítěti prozkoumat jeho
zájmy a silné stránky. Co rád dělá ve svém
volném čase? Jaké jsou jeho oblíbené
předměty? Jaké dovednosti a silné stránky

Dítěti můžete vyprávět o své vlastní práci
nebo mu zorganizovat rozhovor s vašimi
známými či přáteli, aby se dozvědělo něco
bližšího o jejich povolání. Diskutujte o
všech jeho kariérních nápadech. Můžete
plánovat mezikroky a hledat proveditelná
řešení.
Domluvte si případnou návštěvu u
zaměstnavatelů
Žáci 9. tříd budou navštěvovat zaměstnavatele se svou školou. Těchto návštěv se
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rodiče účastnit nemohou. V případě zájmu
si ale můžete u zaměstnavatelů domluvit
návštěvu individuální. V tom vám mohou
pomoci zástupci Okresní hospodářské
komory Opava, kteří vám rádi kontakt se
zaměstnavatelem domluví.
Informační podvečer pro rodiče coby
průvodce při volbě povolání
Na setkání s profesionálními kariérními
poradci se dozvíte nejen to, proč je lepší
začít otázkou, jaké povolání je to správné,
a až pak se ptát, která škola mě na něj
připraví. Zjistíte také, kde najít užitečné
informace, jaké jsou možnosti kariérového
poradenství na Opavsku nebo kde najdete
zajímavé aplikace, které vám i vašim
dospívajícím dětem s volbou pomůžou.
Tyto podvečery budou součástí Veletrhu
povolání Opava. Po oba dny, vždy v čase
od 16:00 do 18:00 hod. bude v
konferenčním salonku Víceúčelové haly
probíhat doprovodný program, zaměřený
na hlavní faktory, které by rodiče i mladí
lidé měli při volbě budoucího povolání
zohlednit.
Informace o konkrétních aktivitách či
přednáškách
naleznete
na
www.veletrhpovolani.cz
Osobní poradenství ohledně volby
povoláni
Plánujeme pro vás také návazné služby
spojené s Veletrhem povolání. Jedná se o
možnosti
osobních
konzultací
s
kariérovými poradci, které budou probíhat
od poloviny října 2022 do ledna 2023. Tuto
službu připravujeme ve spolupráci s
Moravskoslezským paktem zaměstnanosti.
Podrobnosti se dozvíte na stánku MS Paktu
na Veletrhu a dočtete opět na
www.veletrhpovolani.cz.
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Následující stránky ti mohou pomoci při volbě správného povolání. Nenahradí to však odborné
kariérové poradenství, které získáš prostřednictvím výchovného nebo kariérového poradce na
tvé škole.

Jak je to s výběrem mého povolání?
Jak na tom aktuálně jsem?
o Už vím, chci získat vzdělání v oboru:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
o Už vím, chci navštěvovat gymnázium:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
o Váhám mezi více profesemi, obory, školami:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
o Ještě nevím. Pro své rozhodnutí budu potřebovat tuto podporu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Před návštěvou Veletrhu povolání je důležité, abych
-

uměl/a dobře popsat profesní oblast, která se mi nejvíce líbí,
znal/a své silné stránky a věděl/a, v čem mám talent,
věděl/a, jak získám informace,
věděl/a, o kterých profesích se chci dozvědět více,
se podíval/a, na kterých středních školách se studuje a u kterých zaměstnavatelů se
zaměstnává profese, které mě zajímají,
se podíval/a, na kterých stáncích Veletrhu povolání budou prezentovány profese,
které mě zajímají,
si připravil/a dotazy, které chci při své návštěvě na veletrhu položit.
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Která povolání jsou pro mě vhodná?
Chceš se předem ujistit, zda tvé schopnosti a předpoklady jsou vhodné pro vybranou školu
nebo vybrané povolání?
Hodně ti napoví Profitest, který ti sice nedá jasné doporučení jakou školu zvolit, ale určitě
získáš podnět k přemýšlení o svých zájmech, předpokladech a silných stránkách, které
můžeš vzít v úvahu při výběru svého dalšího vzdělání a budoucího povolání.
Pokud se rozhodneš test vyzkoušet, udělej si dostatečný časový prostor, zajisti si klid a
vhodné podmínky pro soustředění.
Po vyhodnocení testu se dozvíš o sobě své nejsilnější stránky a dostaneš doporučení pro
další studium. Který obor si nakonec zvolíš, je vždy jen na tobě a tvém rozhodnutí.
Také si můžeš prohlédnout veškerou nabídku oborů vzdělání, můžeš se podívat na videa,
která ti pomohou získat představu o profesích a o pracovních prostředích.
Veškeré tyto informace získáš na stránkách www.infoabsolvent.cz, konkrétní profitest, který
je zdarma pak na www.infoabsolvent.cz/Profitest.

Další odkazy, které by ti mohly pomoci s výběrem.
www.atlasskolstvi.cz – seznam středních škol a oborů v ČR
www.nsp.cz - všem dostupná databáze povolání spravovaná Ministerstvem práce a
sociálních věcí ČR
www.narodnikvalifikace.cz – informace o soustavě celostátně uznávaných profesních
kvalifikací v ČR

Řadu z uvedených povolání najdeš přímo na Veletrhu povolání. Využij této možnosti a ověř
si svůj výběr přímo na stáncích VPO.
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Co musím zvážit při volbě povolání?
Při výběru budoucího povolání je dobré si promyslet odpovědi na těchto 5 otázek, které určitě
přispějí k následnému správnému rozhodnutí:
1) Školní prospěch – jaké jsou mé studijní výsledky?
Výběr školy ovlivňuje samozřejmě tvé školní ohodnocení – známky.
 Máš výborný školní prospěch? Jsi spíše studijní typ a škola tě baví? Může být pro tebe
vhodný studijní obor s maturitou (gymnázium, lyceum, střední odborná škola).
 Není tvůj prospěch ideální? Jsi spíše manuálně zaměřený a rád/a vidíš výsledky své
práce? Může být pro tebe vhodný učební obor, kde získáš výuční list.
ÚKOL PRO TEBE:
Vypiš si do tabulky předměty, které tě ve škole baví/nebaví. Může ti to pomoci usnadnit
volbu správného směru podle tvého oblíbeného předmětu.
Který předmět mě ve škole baví

Který předmět mě nebaví vůbec

Podívej se na webové stránky www.veletrhpovolani.cz, kde můžeš získat inspiraci, která
povolání mohou souviset s tvým oblíbeným předmětem. Pokud tě nějaká povolání
zaujala, můžeš si je vypsat do tabulky:
Povolání podle mého oblíbeného předmětu

2) Zdravotní stav – odpovídá mému vysněnému povolání?
Každé povolání musíš rovněž vyhodnotit z hlediska svého zdravotního stavu. Mnoho
povolání je fyzicky nebo/a psychicky náročných. Zde nalezneš obory pro žáky se
zdravotním postižením: www.infoabsolvent.cz/Temata/ClankyZP/44#filtrForm
3) Zájmy – jaké jsou mé zájmy?
Tvé zájmy samozřejmě mohou výběr profese značně ovlivnit. Zamysli se, které povolání
by mohlo souviset s tvými zájmy. Taková práce tě pak bude bavit a budeš ji dělat s radostí
(např. rád/a maluješ, rád/a se staráš o zvířata...).
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ÚKOL PRO TEBE:
Vypiš si do tabulky své zájmy a koníčky. Může ti to pomoci usnadnit volbu správného
směru podle tvých zájmů.
Co mě v životě baví (jaké mám zájmy, koníčky)

4) Vlastnosti, schopnosti a dovednosti – jaké jsou ty mé?
Vlastnosti – jaká/ý jsem: pravdomluvný, přátelský, ochotný, statečný, vytrvalý, důvěřivý,
pořádný, sebejistý, pracovitý, přímý apod.
Schopnosti – předpoklady k určité činnosti: schopnost zvládat nečekané situace,
schopnost vyslechnout protější stranu, orientace na detail, schopnost prodat, řešit
konflikty apod.
Dovednosti – co umím: technické dovednosti, jazykové dovednosti, matematické
dovednosti, počítačové dovednosti apod.
ÚKOL PRO TEBE:
Vypiš si do tabulky, jaké jsou tvé vlastnosti, schopnosti a dovednosti – jak se vidíš ty
sám/sama.
Jaký jsem, co umím

Tvoje předpoklady k nějaké činnosti dovedou často dobře zhodnotit tví nejbližší (rodiče,
sourozenci, učitelé, kamarádi…) – zeptej se na jejich názor.
ÚKOL PRO TEBE:
Vypiš si do tabulky, jak tě vidí ostatní.
Jak mě vidí ostatní (rodiče, sourozenci, kamarádi, učitelé)
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Porovnej obě tabulky týkající se tvých vlastností, schopností a dovedností. Pokud najdeš
rozdíly, přemýšlej, proč tomu tak je.
5) Postavení vybraného povolání na trhu práce – mám dostatek informací?
Pokud již máš představu o tom, který obor bys chtěl/a studovat, zamysli se, v jaké profesi
své studium uplatníš.
 Mnoho informací můžeš získat na dnech otevřených dveří jednotlivých škol, kde ti
také poradí, u kterých firem a institucí se jejich absolventi nejčastěji uplatňují.
 Získej maximum informací o těchto firmách a organizacích v rámci prohlídek tvé třídy
u zaměstnavatelů, na webových stránkách, prostřednictvím známých, kteří tam
pracují, od rodičů, učitelů, aj. Získej představu o konkrétních společnostech,
současné nabídce volných míst, platu/mzdě, možnostech karierového růstu apod.
 Vezmi také v úvahu, že některá povolání mohou být na regionálním trhu práce více
či méně žádána.
Pokud sis ujasnil/a odpovědi na všechny otázky, nezapomeň ještě zvážit tyto okolnosti:
 Chci do školy denně dojíždět nebo chci být na internátu?
 Chci následně pracovat v kolektivu nebo sám?
 Chci pracovat s lidmi/zvířaty/rostlinami nebo různými materiály (dřevo, kov, drahé
kameny…)?
 Chci pracovat uvnitř budovy či venku?
Další testy o tom, jaká povolání jsou pro mě vhodná
Pokud sis již zmapoval/a své zájmy, předpoklady a silné stránky a odpověděl/a sis na výše
položené otázky, je čas vyzkoušet Profitest.
Pro absolvování testu si nechej dostatečný časový prostor, zajisti si klid a vhodné podmínky
pro soustředění. Po vyhodnocení testu se dozvíš své nejsilnější stránky a dostaneš doporučení
pro další studium. www.infoabsolvent.cz/Profitest
Další užitečné testy, které ti pomohou zmapovat tvé vlastnosti, schopnosti a dovednosti a
zvolit vhodné povolání:
www.mujzivotposkole.cz
WWW.JOB-HUB.CZ/SEBEEVALUACE
WWW.EMIERO.CZ/TEST/
Prohlédni si také širokou nabídku oborů vzdělávání včetně videoukázek povolání,
které ti pomohou získat představu o profesích a o pracovních prostředích.
www.infoabsolvent.cz
www.infoabsolvent.cz/VideoObory
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Každé povolání vyžaduje jiné osobnostní předpoklady a požadavky na vzdělání. Kompletní
informace o jednotlivých povoláních získáš na internetových stránkách Národní soustavy
povolání www.nsp.cz.
Pro tvou představu uvádíme příklady několika povolání:
Kuchař/kuchařka
-

schopnost sestavit jídelní lístek a vytvořit vhodnou skladbu pokrmů, objednat
potřebné suroviny
schopnost připravit a upravit pokrmy
schopnost plánovat, dodržet pracovní postupy, udržovat pořádek a čistotu
na pracovišti
kreativita, pečlivost, schopnost učit se novým postupům
minimální požadované vzdělání: střední s výučním listem

Zdravotní sestra
-

aktivní přístup k práci, zodpovědnost, spolehlivost, empatie
komunikační dovednosti, schopnost týmové práce i samostatnost
rozhodnost a spolehlivost při plnění pracovních úkolů, pečlivost
znalost práce na počítači
minimální požadované vzdělání: střední s maturitní zkouškou

Soustružník kovů
-

samostatnost, výkonnost, spolehlivost
aktivní přístup k práci, schopnost řešit problémy, schopnost plánovat a organizovat
práci
zručnost, pečlivost
minimální požadované vzdělání: střední s výučním listem

Operátor výpočetní techniky
-

samostatnost, výkonnost, zvládání zátěže
schopnost plánovat a organizovat práci, schopnost řešit problémy
schopnost orientace v informacích, sledování vývoje a trendů v oblasti informačních
technologií
minimální požadované vzdělání: střední s maturitní zkouškou
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ÚKOL PRO TEBE:
Na internetových stránkách Národní soustavy povolání www.nsp.cz si vyhledej povolání, o
kterých uvažuješ. Zpracuj dle výše uvedených příkladů požadavky na vlastnosti a schopnosti
(měkké kompetence) a kvalifikaci daných povolání a zapiš do tabulky.
Potom si zapiš své vlastnosti a schopnosti, které bys mohl v tomto povolání uplatnit.
Údaje pak porovnej.

Povolání
Požadované vlastnosti,
schopnosti

Mé vlastnosti,
schopnosti vhodné pro
toto povolání

Minimální vzdělání

Před konečným rozhodnutím přemýšlej také o názorech ostatních a zvaž jejich důležitost
a pravdivost. Nevybírej si školu jen proto, že ji studuje nebo studoval někdo blízký.
Který obor si nakonec zvolíš, je vždy jen na tobě a tvém rozhodnutí.
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Sběr informací
Tady si promysli, jaké informace potřebuješ a jak se k nim dostaneš. Musíš si proto předem
položit několik otázek:
-

K čemu tyto informace potřebuji? Na jaké otázky chci na návštěvě veletrhu, na online
prezentaci, návštěvě středních škol a/nebo zaměstnavatelů získat odpověď?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………..

-

Jakým způsobem se nejlépe dostanu k potřebným informacím (s někým si o tom
popovídám, přečtu si prospekty, vyzkouším si to, ...)?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

-

Jak informace si odnesu (posbírám prospekty, zapíši si je, nafotím si to, ...)?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

-

Jak si následně informace po návštěvě Veletrhu povolání vyhodnotím?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Povolání, která mě zajímají
Popřemýšlím a vypíši si tři povolání, která mě lákají. Pak pouvažuji o výhodách a
nevýhodách těchto povolání.

Povolání 1:

……………………………………………………………………………………………………………………

Výhody

Nevýhody

………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

Povolání 2:

……………………………………………………………………………………………………………………

Výhody

Nevýhody

………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

Povolání 3:

……………………………………………………………………………………………………………………

Výhody

Nevýhody

………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

Podívám se na seznam škol a zaměstnavatelů, kde se má vytipovaná povolání studují a
následně vykonávají. Podívám se na plánek Veletrhu povolání, kde se má vytipovaná povolání
prezentují. Během návštěvy si osobně prověřím, zda má představa o těchto povoláních
odpovídá tomu, co mi k nim řekli u jednotlivých stánků.
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Na co bych se rád/a na veletrhu zeptal/a?
Ten, kdo chce maximálně využít možností, které veletrh skýtá, se nesmí stydět zajít ke
stánku školy nebo firmy a přímo se zeptat na to, co jej zajímá. Pouvažuj, jakou otázkou bys
mohl/a začít rozhovor. Řekni si, co je pro tebe důležité, jaké hlavní činnosti daná profese
obnáší, jaké jsou požadavky, pracovní podmínky, pracovní prostředí, možnosti dalšího
vzdělávání, související profese atd. Je něco, čemu nerozumíš? Jaké informace by ses rád/a
dozvěděl/a?

-

Otázka č. 1
……………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………..

-

Otázka č. 2
……………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………..

-

Otázka č. 3
……………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………..

o Navštívím dny otevřených dveří v těchto středních školách (viz www.veletrhpovolani.cz):
Škola: ……………………………………………………..
Škola: ……………………………………………………..
Škola: ……………………………………………………..

Datum: ……………………………………
Datum: ……………………………………
Datum: ……………………………………

o Chtěl/a bych navštívit tyto zaměstnavatele (viz www.veletrhpovolani.cz):
Zaměstnavatel:……………………………………………………..
Zaměstnavatel:……………………………………………………..
Zaměstnavatel:……………………………………………………..
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Informace k povolání, která mě zajímají
Během přípravy na Veletrh povolání jsem se rozhodl/a pro tato tři povolání:

-

Povolání č. 1
……………………………………………………………………………………………………………………

-

Povolání č. 2
……………………………………………………………………………………………………………………

-

Povolání č. 3
……………………………………………………………………………………………………………………

Během Veletrhu můžu zjistit, zda výhody a nevýhody, o kterých jsem před konáním
Veletrhu přemýšlel/a (str. 22 pracovního sešitu), odpovídají informacím, které jsem se pak
na místě dozvěděl/a.

Je to přesně tak, jak jsem si
myslel/a:

Je to jinak, než jsem si myslel/a:

Povolání č. 1

Povolání č. 2

Povolání č. 3
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Odpovědi na mé otázky
Na stránce 23 jsem si připravil/a otázky, které bych rád/a položil/a na Veletrhu povolání.
Jaké odpovědi jsem dostal/a?

Povolání č. 1

Povolání č. 2

Povolání č. 3

Odpověď
k otázce č. 1

Odpověď k
otázce č. 2

Odpověď k
otázce č. 3
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Jak na tom jsem po návštěvě Veletrhu povolání?
o Mé plány ohledně výběru povolání se po návštěvě veletrhu nezměnily, to znamená:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jak jsem zjistil/a, že jsem si vybral/a správně?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
o Mé plány ohledně výběru povolání se změnily:
Plány před návštěvou:

………………………………………………………………………………………………

Plány po návštěvě:

………………………………………………………………………………………………

Důvod pro změnu plánů: …………………………………………………..………………………………………….

o Našla/našel jsem povolání, na které se chci připravit:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……
o Nenašla/nenašel jsem povolání, na které se chci připravit. Myslím si, že bych měl/a:
………………………….…………………………………………………………………………………………………………..
o Narazil jsem na pár povolání, o kterých jsem nikdy předtím neuvažoval/a:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
o Před návštěvou Veletrhu povolání jsem neměl/a žádné plány a Veletrh mě ani nikam
neposunul.
Teď by mi mohlo pomoci: …………………………………………..……………………………………………….
o Během návštěvy veletrhu jsem si ujasnil/a toto:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Další kroky
o Budu kontaktovat konkrétního člověka, kterého jsem na Veletrhu poznal/a, a který mi
může pomoci dostat se k mému cíli:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
o Podívám se na webové stránky www.nsp.cz nebo www.atlasskolstvi.cz pro
o získání dalších informací k těmto profesím: ………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
o Navštívím dny otevřených dveří v těchto středních školách (viz www.veletrhpovolani.cz):
Škola: ……………………………………………………..
Škola: ……………………………………………………..
Škola: ……………………………………………………..

Datum: ……………………………………
Datum: ……………………………………
Datum: ……………………………………

o Navštívím dny otevřených dveří u těchto zaměstnavatelů (viz www.veletrhpovolani.cz):
Zaměstnavatel: ……………………………………………………..
Zaměstnavatel: ……………………………………………………..
Zaměstnavatel: ……………………………………………………..

Datum: ……………………………………
Datum: ……………………………………
Datum: ……………………………………

o Pohovořím si s třídním učitelem.
o Pohovořím si s výchovným poradcem.
o Pohovořím si s rodiči.
o Navštívím kariérového poradce v Informačním a poradenském středisku pro volbu
povolání na Úřadu práce ČR.
o Další kroky: ……………………………………………………………………………………………………………………..
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Tento pracovní sešit připravila Okresní hospodářská komora Opava na základě pracovního sešitu Berufsmesse
Weinfelden (Švýcarsko), spolu s Úřadem práce ČR – Kontaktním pracovištěm Opava.
Tisk pracovního sešitu financovali vystavovatelé a nadace ČEZ.
Pracovní sešit lze stáhnout na www.veletrhpovolani.cz.
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