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Pracovní skupina
Kariérové poradenství v základních školách

NAVRŽENÉ AKTIVITY – DISKUZE NA JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY

Název aktivity
1. Zdravé stravování – workshop
pro zaměstnance jídelen MŠ a ZŠ

Charakteristika aktivity
předání praktických zkušeností
zaměstnancům jídelen MŠ i ZŠ;
zohlednění místních a krajových
receptů a surovin od místních
dodavatelů; aktuální informace o
trendech zdravé výživy ve školách od
nutričních specialistů a
profesionálních kuchařů a jejich
zavádění do praxe

Otázky k řešení
- Kdo bude realizátorem?
- Místo realizace-jídelna některé ze
škol v území ORP Břeclav?
- Rozpočet?
- Zainteresovat další skupiny – děti,
žáci, rodiče?

1x ročně – bez opakování, možnost
přizvat další zainteresované subjekty

2. Kulatý stůl - Setkávání zástupců
ZŠ a zástupců OHK Břeclav, ÚP
Břeclav a firem z území ORP

sdílení zkušeností a nové informace;
zohlednění aktuální problematiky –
„pamlsková vyhláška“; navázaní
spolupráce s místními dodavateli
surovin; „oživení“ školních jídelníčků,
zvýšení zájmu o zdravé stravování u
dětí a žáků
pravidelné setkávání ředitelů
základních škol v ORP Břeclav, se
stálými zástupci z OHK Břeclav, ÚP
Břeclav a zástupci firem z ORP
Břeclav (potenciálních
zaměstnavatelů)

- Kdo bude realizátorem?
- Místo setkávání?
- Rozpočet?

2x ročně – pravidelné opakování,
možnost přizvat další subjekty
působící ve vzdělávání
efektivní výměna informací o
potřebách trhu práce, aktuálním
stavu v dané oblasti a sdílení
zkušeností; vyšší uplatnitelnost žáků
na budoucím trhu práce – přenos
informací z Kulatého stolu do výuky
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Název aktivity
3. Projekt spolupráce mezi ZŠ a
firmami v území ORP – žákovský
projekt

Charakteristika aktivity
zapojení žáků ZŠ (2. stupně) do
procesů ve zvolené firmě v území
ORP – poznávání pracovních pozic,
a jejich pracovní náplně; žáci vytvoří
pracovní listy k jednotlivým
pracovním pozicím, které ve firmě
budou mít možnost poznat (výstup)

Otázky k řešení
- Kdo bude realizátorem?
- Místo realizace-jedna konkrétní
firma?
- Rozpočet?
- Zainteresovat další skupiny –rodiče
– ideálně působící v dané firmě?
-Sdílení výstupů – pracovních listů –
jakým způsobem?

1x ročně – pravidelné opakování

4. Projekt studentů SPŠ Břeclav
v rámci předmětů matematika,
polytechnika, přírodní vědy –
prezentace výsledků žákům 2.
stupně ZŠ

zvýšení zájmu o dané pracovní
pozice (technického zaměření),
prevence špatné volby budoucího
povolání; rozvoj kreativity,
samostatnosti a iniciativy žáků;
efektivní využití a prezentace
získaných informací, znalostí a
dovedností studenty SPŠ Břeclav a
uplatnění jejich kreativity a
schopnosti plánovat a projektovat
(není součástí MAP)

- Kdo bude realizátorem?
- Místo realizace-prostory SPŠ
Břeclav?
- Rozpočet?
- Jaké ZŠ zainteresovat – v prvním
roce – pilotní projekt? Jaké ZŠ
zainteresovat v dalších letech?

1x ročně – pravidelné opakování
zvýšení zájmu a povědomí o přírodní
vědy, matematiku a polytechniku u
žáků ZŠ; rozvoj podnikavosti a
iniciativy studentů SPŠ Břeclav
zapojených do projektu (není
součástí MAP); prevence špatné
volby budoucí profesní dráhy – žáci
ZŠ
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