
 Volba povolání - projektový den třídy 9.A   

Ukončení  projektu Volba povolání se pomalu   blíží do finále. Vše už mají ve svých rukách 

žáci 9.A – dobré studijní výsledky a správně vybranou školu, popř. učební obor. 

V průběhu čtyř měsíců jsme společně navštívili zajímavé výstavy, prezentace středních škol a 

odborných učilišť, mnozí z nás se zúčastnili na školách Dnů otevřených dveří, zmapovali jsme 

i situaci na trhu práce, podívali jsme se do provozů některých podniků, ale stále ještě někteří 

hledáme potřebné informace k té správné škole, popř. učebnímu oboru.  

 Náš celodenní  projekt se skládal ze tří bloků. V úvodní části žáci pracovali společně se školní 

psycholožkou Mgr. J. Škrabánkovou nad zájmovým dotazníkem, jaké bych si měl zvolit 

povolání, aby odpovídalo osobnostním vlastnostem a předpokladům. Během dotazníkové 

studie mezi nás zavítala zástupkyně z SOU stavební Plzeň, která informovala žáky o učebních 

oborech na jejich škole. 

Ve druhé části pracovala se třídou jejich třídní učitelka a současně výchovná poradkyně Mgr. 

M. Píbalová, která se žáky vyplňovala přihlášky na střední školy. Přihlášky byly pouze cvičné, 

ale přesto se žáci učí, jak správně je mají vyplnit, kam se píší kódy škol, atd… 

V závěru projektu nás navštívily pracovnice z České spořitelny a.s. v Toužimi, p. Zemanová M. 

a Veselá K. Finanční gramotnost – téma, které se objevuje i ve výuce žáků. Zástupkyně 

spořitelny vysvětlily  žákům historii, význam a funkci peněz. Dále je seznámily s novým 

trendem v platební politice, používání platebních karet, co jsou úroky, hypotéky, ale také se 

žáci dozvěděli, jak si počínat s poškozenými či padělanými penězi atd. Mnoho žáků již využívá 

platebních karet, disponuje svým osobním účtem, na který jim rodiče posílají pravidelné 

kapesné a žáci se tak pomalu učí rozumně hospodařit s penězi. 

Upozornily žáky také na nevýhodné půjčky, nebezpečí exekucí, lichvu , vysoké úroky, kdy si 

mám půjčit peníze od banky  atd… 

V průběhu besedy žáci kladli velice zajímavé dotazy, na které jim byla dána vždy uspokojující 

odpověď ze strany přednášející. Beseda byla doplněna prezentací a názornými příklady . 

Projekt Volba povolání běží na škole již několik let a věříme, že žákům alespoň trochu 

pomůže při jejich nelehkém rozhodování při výběru školy, popř. učebního oboru. 

                                 J. Váňová, Mgr. M. Píbalová, Mgr. J. Škrabánková a žáci 9.A 



 

 

 

 

 

                               

 


