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Začíná nový rok. Možná k němu vzhlížíš jako k roku splněných přání nebo vnímáš jeho příchod jako novou možnost, která ti dává šanci přičinit se 
o splnění tvých snů a přání. Využij tuto šanci, vynoř se nad hladinu snění, sny pojmenuj a začni k nim hledat cesty.

Moje sny a přání:

Dobře se nad svými sny zamysli, dej jim důležitost a aktuálnost a označ je kroužkem 
příslušné barvy. Před nereálnými nezavírej oči a neutíkej. Mohou se jevit nedostupné jen 
na první pohled.
Nyní se budeme společně zabývat jednou z tvých důležitých cest, která se již v současné 
době stala i cestou aktuální. Je to tvoje cesta k volbě povolání.

Jak si splnit svůj sen? S přemýšlením o tvém budoucím povolání začni u sebe. 
Jaký(á) jsi, co tě baví, jaké jsou tvoje zájmy, koníčky, co děláš rád(a)  
ve volném čase… Hledej soulad mezi tvou osobou a povoláním.  
Nejsi na to sám(sama). Ptej se lidí ve svém okolí, ke kterým máš důvěru,  
se kterými se cítíš dobře. Hovoř s nimi, diskutuj, naslouchej. Navíc dostáváš do rukou 
malého pomocníka, průvodce, který stojí při tobě a bude ti napovídat a pomáhat.

„Chceš realizovat své sny? Probuď se!“ 
(Rudyard Kipling)© MPSV, NVF, P. F. art, 2020

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

1 2 Karina 3 Radmila 4 Diana 5 Dalimil

Nový rok.
Den obnovy samostatného českého státu – 

– státní svátek ČR.
Světový den Braillova písma.

6 Tři králové 7 Vilma 8 Čestmír 9 Vladan 10 Břetislav 11 Bohdana 12 Pravoslav

Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb.

13 Edita 14 Radovan 15 Alice 16 Ctirad 17 Drahoslav 18 Vladislav 19 Doubravka

Den památky Jana Palacha (1969).

20 Ilona 
Sebastian 21 Běla 22 Slavomír 23 Zdeněk 24 Milena 25 Miloš 26 Zora

Den povědomí o tučňácích. Mezinárodní den objímání. Mezinárodní den celníků.

27 Ingrid 28 Otýlie 29 Zdislava 30 Robin 31 Marika

Mezinárodní den památky obětí Holocaustu 
a předcházení zločinům proti lidskosti.

Mezinárodní den mobilizace proti  
jaderné válce. 

Den ochrany osobních údajů.

Den dětí ulice.
Světový den pomoci malomocným.

Poznámky:

Povolání, o kterých sním:

O snech a přáních

Důležité – moc si to přeji. V současné době není důležité ani aktuální. Aktuální – je třeba se tím zabývat.

Aneta 8. B, 1. ZŠ Velké Meziříčí Pavel 8. D, 1. ZŠ Velké Meziříčí

LEDEN 2020

animátor



Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

1 Hynek 2 Nela

Hromnice – katolický svátek na památku 
uvedení Ježíše do chrámu.

Světový den mokřadů.

3 Blažej 4 Jarmila 5 Dobromila 6 Vanda 7 Veronika 8 Milada 9 Apolena

Světový den modliteb. Světový den boje proti rakovině.
Mezinárodní den nulové tolerance k mrza-

čení ženských pohlavních orgánů.
Světový den manželství  

(2. neděle v únoru). 

10 Mojmír 11 Božena 12 Slavěna 13 Věnceslav 14 Valentýn 15 Jiřina 16 Ljuba

Světový den nemocných. Světový den rádia.
Svátek zamilovaných.

Světový den léčby zvukem.

17 Miloslava 18 Gizela 19 Patrik 20 Oldřich 21 Lenka 22 Petr 23 Svatopluk

Světový den sociální spravedlnosti.

Mezinárodní den mateřského jazyka.
Mezinárodní den boje proti kolonialismu.

Mezinárodní den průvodců cestovního 
ruchu.

Den sesterství.
Evropský den obětí.

24 Matěj 25 Liliana 26 Dorota 27 Alexandr 28 Lumír 29 Horymír

 

Poznámky:

„Jak vidím svou budoucnost? Vzhledem k mým výkonům na ZŠ si myslím, že díru do 
světa neudělám. Na druhou stranu bych nechtěl být ledajaký povaleč na podpoře, bezdo-
movec pojídající odpadky z kontejnerů, popelnic či koše. V mých dosavadních plánech se 
toho moc nemění. Chtěl bych být kuchař na námořní jachtě nebo se živit v cizině. Doufám, 
že se mi nakonec život podaří, i když třeba nebudu kuchařem.“  Patrik

„Jako malá jsem, asi jako každá holka, chtěla být princeznou. Bylo to takové dětské 
bláznění. Časem se to měnilo a já uvažovala o něčem jiném. Dnes už mám jiný cíl. Stát se 
kadeřnicí a kosmetičkou a otevřít si salon.“  Petra

„Po ukončení základní školy bych se rád ucházel o přijetí na školu se zaměřením 
na informační technologie. Až vystuduji školu, nejdříve bych rád pracoval v nějaké firmě, 
kde bych si vydělal slušné peníze. Pokud by to bylo možné, rád bych si založil vlastní firmu. 
Firma by se nacházela v Praze poblíž mého bytu. Byla by zaměřená na počítače, telefony 
a různá telekomunikační zařízení. Do práce bych chodil od 9 hodin. Můj byt by byl malý, 
pouze 1+1. To by mi stačilo. Peníze na firmu a byt bych získal částečně od rodičů, částečně 
jako půjčku od banky. Svůj čas bych rád trávil s kamarády. Jezdili bychom na chatu, pořádali 
mejdany, cestovali. Ženit se rozhodně brzy nechci. Raději budu dlouho svobodný. Asi tak 
ve 30 letech si najdu partnerku pro život. Pak bych chtěl mít jedno dítě. Až by se blížil dů-
chod, už bych jen odpočíval a firmu řídil z domova. Chtěl bych jezdit na dovolené a užívat 
si života naplno.“  Tomáš

… „Jak ta moje budoucnost dopadne? Bude se hodně lišit od mých představ? Co se 
mi podaří? Co naopak pokazím? V hlavě se mi honí spousty otázek, na které budu během 
svého života pomalu, ale jistě nacházet odpovědi…“  Lucka

„Jak si ji představuji? Trochu jsem nad tím přemýšlel a doufám, že to vyjde. Chtěl 
bych být vyučený kuchař-číšník. Chtěl bych vlastnit svou restauraci, která by byla hodno-
cená na výbornou. Rád bych měl hodně dobrých spolupracovníků a hlavně návštěvníků. 
Toto bych chtěl, aby se stalo, ale raději to nechám osudu.“  Kryštof

„Jak si představuji svoji budoucnost? Asi nějak takto: Chtěla bych se dostat na dob-
rou střední školu, která by mě bavila. Chtěla bych mít dobré zaměstnání s dobrým platem. 
Nakonec bych chtěla založit šťastnou rodinu. Budu se hlásit na hotelovou školu se zamě-
řením na cestovní ruch, protože mě baví cestování. Z nějaké školy, kterou vystuduji, bych 
ráda přešla do zaměstnání se stejným oborem. Většinou to tak je, ale někdy se stává, že se 
člověk vyučí např. fotografem a pracuje na celnici. A to já právě nechci. Šťastnou rodinu 
si představuji asi tak, že muž a žena spolu bydlí, často se vídají, nehádají se tak často jako 
v jiných rodinách. Samozřejmě mají děti. Tak takhle bych si představovala svou budoucnost. 
Bohužel ale nevím, jak dopadnu…“  Bára

… „Každý jsme zkrátka jiný, někdo má šanci větší, někdo menší, ale jedno máme 
společné: naše budoucnost je nyní prázdný list a bude taková, jakou si ji my sami uděláme.“ 
 Jirka 

Science fiction?

ÚNOR 2020

kadeřnice



Baví mě… Rád… Nejraději…

Co tě baví?
Co děláš s chutí a rád a do čeho tě nikdo nemusí nutit? Spolužák Jirka na tohle odpoví 
jednoznačně – nejraději se dívám na televizi. Dá se tady ale vůbec mluvit o zájmu? 
No a jak jsi na tom ty? 

V tomhle jsem jednička

BŘEZEN 2020
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

1 Bedřich

Mezinárodní den omylů v kalendáři (30. 2.).

2 Anežka 3 Kamil 4 Stela 5 Kazimír 6 Miroslav 7 Tomáš 8 Gabriela

Mezinárodní den boje spisovatelů za mír.
Mezinárodní den zásnub.

Světový den divoké přírody.
Den jódu.

Světový den modliteb (1. pátek v březnu).
Mezinárodní den žen.
Světový den ledvin.

9 Františka 10 Viktorie 11 Anděla 12 Řehoř 13 Růžena 14 Rút 
Matylda 15 Ida

Evropský den památky obětem terorismu. Evropský den mozku. Den vstupu ČR do NATO (1999).
Mezinárodní den akcí pro řeky a proti 

přehradám.
Světový den spotřebitelských práv.

Mezinárodní den proti policejní brutalitě.

16 Elena 
Herbert 17 Vlastimil 18 Eduard 19 Josef 20 Světlana 21 Radek 22 Leona

Mezinárodní den nenávisti. Mezinárodní den invalidů.

Mezinárodní den štěstí.
Světový den vrabců.

Světový den frankofonie.
Světový den divadla pro děti a mládež.

Světový den lesů.
Světový den Downova syndromu.

Mezinárodní den zdravého spánku. 
Světový den poezie. 

Mezinárodní den loutkového divadla.

Světový den vody.
Světový den mimů.

23 Ivona 24 Gabriel 25 Marián 26 Emanuel 27 Dita 28 Soňa 29 Taťána

Světový den meteorologie.

Mezinárodní den za právo na pravdu 
o hrubém porušování lidských práv a na 

důstojnost obětí.
Světový den boje proti tuberkulóze.

Den Horské služby v ČR.

Mezinárodní den nenarozeného dítěte.
Mezinárodní den památky obětí otroctví 
a transatlantického obchodu s otroky.

Mezinárodní den solidarity se zadržovanými 
a nezvěstnými členy mírových misí.

Světový den boje proti epilepsii. Světový den divadla.
Den učitelů v ČR 

(výročí narození Jana Amose Komenského 
28. března 1592).

Přechod zimního času na letní (+1h).

30 Arnošt 31 Kvido

Poznámky:

Kam
arádi si na mně nejvíc cení:

Doma mě nejvíc chválí za:

Ve škole jsem dobrý(á) v:

Za l
oňský rok se mi povedlo:

V t
om

to jsem překonal(a) sám(sama) sebe:

Já 

sám
(sama) si na sobě nejvíc cením:

JÁ

Víš v čem vynikáš?  Co ti jde „samo od ruky“, pro co máš nejlepší předpoklady? 
Co děláš pro to, abys v tom byl(a) ještě lepší? Jirka má perfektní hudební sluch, všichni to tvrdí, ale on zná jen základní noty a u žádného hudebního 
nástroje zatím nevydržel déle než 3 měsíce. 
A co ty? Víš, na co máš největší talent? Je to sport, výtvarné umění, hudba nebo jsou to počítače? Dokážeš nadchnout ostatní pro své nápady? 
Umíš si rozvrhnout čas na učení i zábavu, jde ti učení snadno?

Rád… Nejraději…
Chtěl(a) bys, aby se některý z těchto zájmů a koníčků stal tvým povoláním?
V zaměstnání budeš trávit spoustu času, a když se ti podaří vybrat si práci, která tě 
bude i bavit, budeš v životě spokojenější.

Tak co? Odpovědět na všechny otázky asi nebylo jednoduché. Pokud jsi to zvládl(a) – gratuluji. Ještě se k přemýšlení o tobě a lidech kolem tebe určitě vrátíme.

Jak tě vidí ostatní? Zkus se zeptat svých nejbližších – rodičů, kamarádů, spolužáků. 
Profesionální pomoc ti může poskytnout např. pracovník pedagogicko-psychologické poradny nebo školní psycholog.

Jaký(á) jsi?
V čem se poznáváš? Jsem ctižádostivý(á).

Jsem trpělivý(á) a pečlivý(á).

Jsem… Jsem… Jsem…

Jsem přesný(á). Mám silnou vůli.

Je na mne spolehnutí. Jsem důsledný(á).

Letos bych chtěl(a) dokázat A ještě…Do konce školního roku se chci zlepšit v

„Co je důležitější, chceme-li dosáhnout úspěchu – talent nebo pracovitost? A co je důležitější u bicyklu – přední nebo zadní kolo?“ 
(Kraus)

Baví mě…

programátor



Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

1 Hugo 2 Erika 3 Richard 4 Ivana 5 Miroslava

Mezinárodní den ptactva. Mezinárodní den dětské knihy.
Světový den zvýšení povědomí o autismu.

Mezinárodní den spodního prádla. Mezinárodní den proti nášlapným minám.

6 Vendula 7 Heřman 
Hermína 8 Ema 9 Dušan 10 Darja 11 Izabela 12 Julius

Mezinárodní den sportu za rozvoj a mír. Světový den zdraví. Mezinárodní den Romů. Velký pátek. 
Mezinárodní den solidarity osvobozených 

politických vězňů.
Světový den Parkinsonovy choroby.

Neděle velikonoční.
Mezinárodní den kosmonautiky.

13 Aleš 14 Vincent 
Vincenc 15 Anastázie 16 Irena 17 Rudolf 18 Valérie 19 Rostislav

Pondělí velikonoční. Světový den monitoringu diabetiků. Mezinárodní den hlasu. Světový den hemofilie.
Mezinárodní den památek a sídel.
Mezinárodní den radioamatérů.

Světový den investičních fondů.

20 Marcela 21 Alexandra 22 Evženie 23 Vojtěch 24 Jiří 25 Marek 26 Oto

Mezinárodní den svobody tisku. 
Světový den marihuany.

Mezinárodní den Země.
Evropský den akcí proti rasismu.

Světový den knihy a autorského práva.
Mezinárodní den Angličtiny.

Mezinárodní den skautů a skautek. 
Světový den laboratorních zvířat.

Světový den boje proti malárii.

Světový den duševního vlastnictví.
Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl.

Světový den sdružených měst  
(poslední neděle v dubnu).

27 Jaroslav 28 Vlastislav 29 Robert 30 Blahoslav

Světový den grafiky.
Mezinárodní den smutku.

Světový den bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci.

Mezinárodní den tance.
Mezinárodní den obětí chemických válek.

Mezinárodní den imunologie.
Mezinárodní den boje proti hluku (poslední 

středa v dubnu).

Den pálení čarodějnic.
Mezinárodní den jazzu.

Mezinárodní den pracoviště.

Poznámky:

„Nezáleží na tom, že děláš to, co máš rád, ale na tom, že máš rád to, co děláš. To je tajemství veškerého štěstí.“
 (James B. Barrie)

Recept na štěstí

DUBEN 2020

S příchodem jara se v mnohých z nás častěji než jindy rozlévá pocit štěstí. 
Někdy jen tak, z ničeho nic. Pocit, který dobře známe a nutně potřebujeme 
k životu. Kdo s těmito řádky souhlasí, může přestat číst.

Kdo si ale myslí, že nastala doba ledová v lidských vztazích a slunce přestalo 
navždy svítit, měl by ve čtení pokračovat. Možná, že právě teď najde ten 
správný recept na štěstí.
1. Snaž se, človíčku, mít rád lidi! Mysli víc na ně, než na sebe.  

A pamatuj si, kdykoliv někomu pomůžeš, někomu,  
kdo si to zaslouží – budeš mnohem šťastnější.

2. Opakuj si 3× denně, že nechceš být kříženec mezi Einsteinem a Napoleonem.  
Nemysli na věnce z vavřínu, ale na to, abys byl užitečný.

3. Směj se někdy, proboha tě prosím, člověče! Já vím, že život není zrovna cirkus, 
ale taky to není mučírna.

4. Zkus dělat, co opravdu děláš rád. Když nemůžeš být astronom ve dne,  
tak se dívej na hvězdy aspoň v noci.

5. Nechtěj být numismatikem.  
Ono je mnohem lepší sbírat zkušenosti a silné zážitky než prachy.

6. Koukej kolem sebe, na každém kroku můžeš vidět něco pěkného.  
Nauč se těšit z malých věcí!

7. Zajímej se o víc věcí! O všechno! A hlavně o každého!

8. Nerozčiluj se! Když ti někdo šlápne na kuří oko, nemusíš mu proto šlápnout 
na krk. On to třeba tak nemyslel.

9. Musíš mít nějakého koníčka!  
Třeba se nauč zpaměti jízdní řády všech vlaků na celém světě. To už je jedno.

10. Nezáviď nikomu nic. To k ničemu nevede.

11. Nezavírej se do své skořápky, ať je sebekrásnější.  
Choď se svým tělem na vzduch. Zdraví je opravdu moc důležitá věc.

A ještě jednou, je to moc důležité:

12. Zkus to, člověče, mít rád lidi! Když je budeš mít opravdu rád, budeš radši 
dávat než brát. Dávat, to neznamená jen rukavice k svátku a bačkory k Ježíšku. 
To znamená dávat taky to, co je v tobě.

Nemysli si ale, že jen podle tohoto receptu budeš šťastný člověk. Ono to chce ještě trochu toho vzácného koření, kterému se říká láska, a to taky na trhu nekoupíš.  
Později můžeš přidat ještě koření zvané moudrost a hlavně – ber život takový, jaký je. 
(Upraveno podle Fischl, V.: Hovory s Janem Masarykem)

Úspěšnost v životě není podmíněna jen vlastnostmi, dovednostmi, schopnostmi, ale zejména pozitivním postojem k sobě samému i svému okolí. 
Právě letošní jaro, kdy nastal nejvyšší čas přemýšlet nad volbou svého budoucího povolání, je obzvlášť důležité si to vše uvědomit. 
A proto: HODNĚ ŠTĚSTÍ!!!

lektorka



Svět povolání – charakteristické znaky

KVĚTEN 2020
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

1 2 Zikmund 3 Alexej

Svátek práce.
Výročí dne přijetí ČR do Evropské unie.

Den slunce.
Mezinárodní den svobody tisku.

4 Květoslav 5 Klaudie 6 Radoslav 7 Stanislav 8 9 Ctibor 10 Blažena

Mezinárodní den hasičů.
Den Star Wars.

Květnové povstání českého lidu (1945).
Mezinárodní den hygieny rukou.

Mezinárodní den porodních asistentek.
Evropský den pro rovnoprávnost osob se 

zdravotním postižením.
Světový den astmatu (první úterý v květnu).

Světový den astmatu.
Mezinárodní den proti dietám.

Den osvobození – státní svátek ČR 
(připomíná osvobození od fašismu v r. 1945).

Světový den Červeného kříže.
Den Evropy. Den matek (2. neděle v květnu).

11 Svatava 12 Pankrác 13 Servác 14 Bonifác 15 Žofie 16 Přemysl 17 Aneta

Mezinárodní den ošetřovatelek. 
Mezinárodní den podpory nemocných 
s chronickým únavovým syndromem.

Mezinárodní den informovanosti 
o fibromyalgii.

Světový den koktejlů.
Mezinárodní den Falun Dafa.

Mezinárodní den rodiny. 
Světový den proti mozkové mrtvici.

Mezinárodní den odpůrců vojenské služby.
Evropský den Slunce.

Světový den informační společnosti.
Mezinárodní den proti homofobii.

Světový den hypertenze.

18 Nataša 19 Ivo 20 Zbyšek 21 Monika 22 Emil 23 Vladimír 24 Jana

Mezinárodní den muzeí.
Světový den kulturní rozmanitosti  

pro dialog a rozvoj.
Mezinárodní den obkladů a dlažby.

Mezinárodní den biologické rozmanitosti. Světový den želv. Evropský den parků.

25 Viola 26 Filip 27 Valdemar 28 Vilém 29 Maxmilián 30 Ferdinand 31 Kamila

Den Afriky.
Mezinárodní den ztracených dětí.

Ručníkový den.
Geek Pride Day.

Mezinárodní den mléka  
(4. pondělí v květnu).

Světový den her.

Mezinárodní den příslušníků mírových 
operací OSN.

Oficiální den vkládání polštářů do ledničky, 
tradice údajně přináší štěstí a bohatství  

do domácnosti.

Evropský den melanomu.
Svátek sousedů.

Světový den bez tabáku.  
Den otevírání studánek.

Den koní (poslední neděle v květnu).

Poznámky:

Správnou volbou povolání se vydáš na správnou cestu, a pozitivně tak ovlivníš svůj budoucí život! 
Co dělat, aby ses dobře rozhodl? Poznej a zhodnoť sám sebe! … Svoje schopnosti, zájmy, vlastnosti, zdravotní stav.

„Můžeš se stát dětským lékařem, když ti vadí dětský pláč a pomáhat lidem by tě nebavilo?“ 
Poznej všechny klady a zápory profese, která se ti líbí. 
Svoje charakteristické rysy osobnosti srovnej s charakteristickými znaky povolání!

Co je cílem mé práce
• veškeré výrobky, stavby, jejich zařízení a interiéry, potraviny, léčiva, zákony, předpisy, filmová, divadelní a hudební produkce, rostlinstvo, živočišstvo, informace, 

dokumenty, počítačové programy…

Které kategorie vyhovují nejlépe tobě? Zkus si porovnat sebehodnocení s požadavky profese! Každý se prostě hodí na něco jiného! 
Ať již používáš při práci převážně ruce nebo naopak hlavu, nikdy nezapomeň přizvat také srdce!

Chceš se dozvědět více…?
V informačních a poradenských střediscích na Úřadu práce České republiky jsou k dispozici informační materiály a média  
o jednotlivých povoláních a jejich požadavcích:
• podrobné informace o povoláních (www.istp.cz)
• videoklipy o povoláních
• letáky povolání
• PC – programy k volbě povolání („Průvodce světem povolání“ – http://www.gwo.cz)

„Miluji práci, dokážu sedět a dívat se na ni celé hodiny…“  
(Jerome Klapka Jerome)

Co jsou to ZNAKY POVOLÁNÍ?

Jak pracuji, co dělám – pracovní činnosti
• sestavování, opracovávání, tvarování, vymýšlení, navrhování, vyvíjení 

a zkoumání nového, obsluha a opravy strojů a zařízení, jednání a komunikace 
s lidmi, pečování, ošetřování, léčení, vychovávání a vzdělávání, plánování, 
organizování…

Můžeš mít vlastní cestovní kancelář, když nejsi komunikativní a nerad jednáš s lidmi?  
Ano, ale raději až za polárním kruhem.

Místo, kde pracuji – pracovní prostředí
• řemeslná dílna, tovární hala, pole, ordinace, kancelář, obchod, laboratoř, 

dopravní prostředek, venkovní prostředí…
Tvůj pokus o pěstování brambor v kanceláři se neobejde bez protestů úředníků.  
Na poli se totiž špatně úřaduje.

S čím pracuji, co používám – pracovní prostředky
• stroje a zařízení, nářadí a pomůcky, výpočetní technika, psací a kreslicí 

technika, mluvené slovo, ruce, nohy, hlas…
Za jistých okolností můžeš zatlouct hřebík kalkulačkou, udělat kružnici kladívkem, 
lopata ti může posloužit jako sluneční hodiny. Ale děláš-li to v zaměstnání, 
nejsi na správném místě.

zubní laborantka



„Štěstí nezáleží na tom, jak hluboko či vysoko se ocitáš, ale na tom, jakým směrem se ubíráš.“  
(Samuel Butler) 

Bez práce nejsou koláče

ČERVEN 2020

„Zemi, vzduch, vodu a slunce lidé dostali, ale brambory si museli 
vypěstovat sami. Právě tak zadarmo získal člověk tělo, ruce, oči, sluch, 
ústa a jazyk, ale vytvářet slova musí sám.“  
(Jindřich Pokorný)

Člověk a práce k sobě od nepaměti patří. Prací si člověk buduje bydlení 
a bezpečí, zajišťuje si obživu a spoustu věcí pro radost či užitek.

Každý z nás má své sny a představy o tom, co bude v životě dělat, každý z nás se 
hodí na něco jiného, máme své osobité schopnosti a dovednosti, jsme různého 
intelektu a zájmů, získáváme rozličné vzdělání…

Naplnění tvých snů a představ nemusí být až tak složité… stačí, když si své místo 
seberealizace – práci – budeš cílevědomě hledat.

Zkusil(a) jsi už pracovat?
• Vyčistit kolo, ušít si sukni, vyrobit krmítko pro ptáky, uklidit si pokoj, oškrabat 

brambory, připravit si večeři?
• Pomáhat rodičům v domácnosti, na zahradě, v dílně?
• Postarat se o mladšího sourozence, o nemocného nebo o starého člověka, 

o pejska nebo jiné zvířátko, o nákup?
• Pomoci někomu s těžkou prací nebo kamarádovi vyřešit úkol, kterému ve 

škole neporozuměl?

Víš už, co člověk k práci potřebuje?
Zručnost, obratnost, intelekt, vědomosti a znalosti různého druhu, pohotovost, 
šikovnost, přesnost… jsou pro různé práce více či méně důležité, ale každá 
práce od člověka vyžaduje zájem, plné nasazení a nadšení pro věc, píli 
a zodpovědnost.

„Ten dělá to a ten zas tohle…“,
ale jen ten, kdo svou práci dělá rád, ji může vykonávat dobře a může za ni 
očekávat požadované ocenění.

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

1 Laura 2 Jarmil 3 Tamara 4 Dalibor 5 Dobroslav 6 Norbert 7 Iveta 
Slavoj

Mezinárodní den dětí.
Světový den rodičů.
Světový den mléka.

Mezinárodní den čistého ovzduší.
Mezinárodní den prostitutek.

Evropský den jízdních kol.
Mezinárodní den nevinných  

dětských obětí agrese.

Světový den životního prostředí.
Den rozvoje a vzdělání dospělých.
Mezinárodní den ptačího zpěvu.

Mezinárodní den čokoládové zmrzliny.

8 Medard 9 Stanislava 10 Gita 11 Bruno 12 Antonie 13 Antonín 14 Roland

Mezinárodní den oceánů.
Světový den boje proti nádorům mozku.

Mezinárodní den archivů. Vyhlazení obce Lidice (1942).
Světový den boje  

za odstranění práce dětí. Světový den dárců krve.

15 Vít 16 Zbyněk 17 Adolf 18 Milan 19 Leoš 20 Květa 21 Alois

Světový den proti násilí na seniorech.
Mezinárodní den odpůrců vojenské služby.

Světový den větru.
Den afrického dítěte.

Světový den sdělovacích prostředků.
Mezinárodní den proti rozšiřování pouští 

a sucha.
Autistický den hrdosti. Světový den uprch líků.

Den hrdosti.
Evropský den hudby.

Mezinárodní den trpaslíků.
Mezinárodní den triček.

Mezinárodní den skateboardingu.
Den otců (3. neděle v červnu).

22 Pavla 23 Zdeňka 24 Jan 25 Ivan 26 Adriana 27 Ladislav 28 Lubomír

Mezinárodní den bez kalhotek.

Mezinárodní den vdov.
OSN pro den veřejné služby.

Světový den házené.
Mezinárodní olympijský den.

Den námořníků.
Mezinárodní den boje proti zneužívání drog 

a nezákonnému obchodování s nimi.
Mezinárodní den podpory obětem násilí.

Den památky obětí komunismu.
Den politických vězňů ČR (výročí popravy 

Milady Horákové v r. 1950).
Světový den rybářství.

29 Petr a Pavel 30 Šárka

Poznámky:

zedník
truhlář

prodavačka
krejčová

kadeřnice…

lékaře
právníka
učitele
architekta
spisovatele…

a naopak!!!
se neobejdou 

bez práce

mzda
radost a uspokojení
uznání ostatních
společenské postavení

Odměnou za práci může být

Už víš? 
• co tě baví 
• co chceš studovat (učit se) 
• co dokážeš překonat

Víš už, že chceš-li něco v životě dokázat, musíš si umět mnohé i odepřít?!

stavbyvedoucí



(Franklin) 

Investice do vědění nesou nejvyšší úrok

ČERVENEC/SRPEN 2020

Chceš se co nejlépe připravit na přijímací 
zkoušku na střední školu?

Kromě vlastní samostatné přípravy a pomoci učitelů 
na základní škole můžeš navštěvovat  
přípravné kurzy k přijímacím zkouškám,  
které pořádají některé střední školy, případně i jiné 
vzdělávací instituce hlavně ve větších městech.  
Přípravné kurzy se zahajují buď na konci, případně 
na začátku kalendářního roku, kurzovné činí 
přibližně 400–1 500 Kč (podle délky kurzu).  
Rovněž některé střední umělecké školy pořádají 
přípravné kurzy k talentovým zkouškám.

Kolik bude vzdělání na střední škole stát? 
Kdo ti může na studium přispět? 
To závisí na tom, zda budeš do školy dojíždět, 
kde budeš bydlet, zda budeš navštěvovat 
soukromou školu atd.

Co kolik v průměru stojí?

Cestovné – denní dojíždění do vzdálenosti 25 km 
přijde za měsíc cca na 1 000–1 400 Kč. Dopravci 
poskytují slevy dle smluvních přepravních podmínek 
(žákovské jízdné).

Ubytování – v domovech mládeže podle vybavení 
a počtu lůžek na pokojích stojí 500–1 600 Kč měsíčně. 
V soukromí jsou ceny obvykle vyšší.

Stravování – ve školních jídelnách zaplatíš za 
obědy 300–600 Kč měsíčně, za celodenní stravování 
přibližně 1 000–1 800 Kč měsíčně.

Školní potřeby a učebnice – podle oboru studia 
do 4 000 Kč ročně. Vyšší finanční nároky mohou být 
například na některých uměleckých školách, dražší 
bývají i zahraniční učebnice cizích jazyků. Některá 
střední škola může vyžadovat pořízení speciálního 
pracovního oděvu či pomůcek pro praktické 
vyučování na vlastní náklady.

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

1 Jaroslava 2 Patricie 3 Radomír 4 Prokop 5
Světový den UFO.

Mezinárodní den proti zapomínání.
Mezinárodní den družstev 

(1. sobota v červenci)
Den slovan ských věro zvě stů 

Cyrila a Meto děje – státní svátek ČR.

6 7 Bohuslava 8 Nora 9 Drahoslava 10 Libuše 
Amálie 11 Olga 12 Bořek

Den upálení mistra Jana Husa 
– státní svátek ČR.

Světový den veterinárních lékařů. Světový den populace.
Evropský den koupáni v řekách  

(2. neděle v červenci).

13 Markéta 14 Karolína 15 Jindřich 16 Luboš 17 Martina 18 Drahomíra 19 Čeněk

Světový den pro mezinárodní spravedlnost. Mezinárodní den Nelsona Mandely.

20 Ilja 21 Vítězslav 22 Magdaléna 23 Libor 24 Kristýna 25 Jakub 26 Anna

Mezinárodní den šachu.

27 Věroslav 28 Viktor 29 Marta 30 Bořivoj 31 Ignác

Den procházky s pokojovými rostlinami. Světový den boje proti žloutence. Mezinárodní den tygrů. Mezinárodní den přátelství.

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

1 Oskar 2 Gustav

Den suchého zipu.

3 Miluše 4 Dominik 5 Kristián 6 Oldřiška 7 Lada 8 Soběslav 9 Roman

Světový den boje za zákaz jaderných zbraní. 
Mezinárodní den boje lékařů za mír.

Mezinárodní den piva (1. pátek v srpnu). Mezinárodní den ženského orgasmu.
Mezinárodní den původního obyvatelstva.

Mezinárodní den rýžového nákypu.

10 Vavřinec 11 Zuzana 12 Klára 13 Alena 14 Alan 15 Hana 16 Jáchym

Mezinárodní den baru Jekyll&Hyde. Mezinárodní den mládeže. Den leváků. Mezinárodní den energy drinků.

17 Petra 18 Helena 19 Ludvík 20 Bernard 21 Johana 22 Bohuslav 23 Sandra

Světový den humanitárních pracovníků. Mezinárodní den památky obětí obchodu 
s otroky.

24 Bartoloměj 25 Radim 26 Luděk 27 Otakar 28 Bohuslav 29 Evelína 30 Vladěna

Evropská noc pro netopýry. Mezinárodní den proti jaderným zkouškám. Mezinárodní den obětí násilného zmizení.

31 Pavlína

Školné na soukromých středních školách – do 3 000 Kč za měsíc, které se ve školním roce většinou platí ve dvou splátkách. Výše školného se může během studia 
upravovat. Některé školy mění výši školného i individuálně, např. podle prospěchu.

Můžeš počítat i s náklady na některé další vzdělávací aktivity během studia na střední škole nad rámec učebního plánu – státní jazykové zkoušky, případně 
mezinárodně uznávané zkoušky z cizích jazyků, státní zkouška z psaní na klávesnici, odborné exkurze a jazykové kurzy v tuzemsku i zahraničí, nadstandardní kurzy 
výpočetní techniky, získání řidičského průkazu, absolvování barmanského kurzu u gastronomických oborů, školní sportovní kluby, návštěva kulturních akcí atd.

Stipendia – někteří zaměstnavatelé mohou poskytovat vybraným studentům středních škol žádaných zaměření finanční příspěvek na studium 
s tím, že po jeho absolvování mohou nastoupit (za určitých podmínek) u téhož zaměstnavatele do pracovního poměru.

Investovat do studia neznamená jen vkládat do něj peníze, musíš mu věnovat i čas. Bez motivace a vztahu ke studovanému oboru přijdou tvoje investice nazmar.

„Práce vyžaduje čím dál větší vzdělání, vzdělání čím dál větší práci.“  
(Gabriel Laub) 

Od září budou školy pořádat dny otevřených dveří. Určitě se některých zúčastni! Poznamenej si, co si chceš o škole zjistit, na co se zeptáš.



Co dál po základní škole?

ZÁŘÍ 2020

Vzdělávací možnosti na středních školách a konzervatořích

• Výborně se učíš a uvažuješ o studiu na vysoké škole, ale zatím nemáš jasnou představu o svém 
profesním zaměření? Popřemýšlej o přihlášce na gymnázium.

• Máš slušný prospěch a nevylučuješ možnost pokračovat ve studiu po střední škole? Zvaž některý 
ze 4letých maturitních oborů zaměřených především na teoretickou přípravu, např. ochrana 
přírody a prostředí, ekologie a ochrana krajiny, užitá geologie, slévárenství, strojírenství, silniční 
doprava, slaboproudá elektrotechnika, zařízení silnoproudé elektrotechniky, výpočetní technika, 
aplikovaná chemie, chemicko-farmaceutická výroba, technologie potravin, analýza potravin, 
oděvnictví, výroba obuvi a galanterního zboží, dřevařství, nábytkářství, polygrafie, počítačová 
grafika, pozemní stavitelství, geodézie, provoz a ekonomika dopravy, mechatronika, agropodnikání, 
zahradnictví, veterinární prevence, zdravotnický asistent, laboratorní asistent, obchodní akademie, 
podnikatel, management obchodu a služeb, management cestovního ruchu, hotelnictví a turismus, 
veřejnosprávní činnost, veřejnoprávní ochrana, knihovnické a informační systémy a služby, předškolní 
a mimoškolní pedagogika, sociální činnost, propagační výtvarnictví, konstrukce a tvorba nábytku, 
modelářství a návrhářství oděvů…

• Máš slušný prospěch a jsi manuálně zručný(á)? Můžeš zvolit 4letý maturitní obor zaměřený více na 
praktickou přípravu, např. hutník operátor, letecký mechanik, mechanik strojů a zařízení, mechanik 
seřizovač, telekomunikační mechanik, mechanik-elektronik, chemik operátor, operátor oděvní 
výroby, operátor kožedělné výroby, operátor dřevařské a nábytkářské výroby, reprodukční grafik 
pro média, tiskař na polygrafických strojích, mechanik tepelných zařízení, poštovní manipulant, 
autotronik, chovatel cizokrajných zvířat, peněžní manipulant, obchodník, kosmetička…

• Baví tě manuální práce, ale s prospěchem na tom nejsi zrovna nejlépe? Poohlédni se po 3letém oboru 
zakončeném výučním listem, např. hutník, automechanik, nástrojař, zámečník, lakýrník, elektrikář, 
autoelektrikář, chemik, keramik, řezník, pekař, cukrář, kloboučník, krejčí, brašnář, obuvník, truhlář, 
čalouník, fotograf, knihař, zedník, pokrývač, instalatér, malíř, sklenář, podlahář, železničář, farmář, 
chovatel koní a jezdec, kuchař, číšník-servírka, prodavač, aranžér, kadeřník, umělecký kovář 
a zámečník, zlatník a klenotník, umělecký truhlář… Po jeho úspěšném absolvování si můžeš doplnit 
vzdělání v nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou.

• Nejde Ti učení? Výuční list můžeš získat v některém z 2letých nebo 3letých oborů zaměřených především na praktickou přípravu. 
Z 2letých to může být například slévárenská výroba, strojírenská výroba, elektrotechnická výroba, chemická výroba, potravinářská výroba, textilní výroba, 
výroba obuvi, zpracování dřeva, polygrafická výroba, stavební výroba, zahradnická výroba, zemědělská výroba, provoz společného stravování, obchodní provoz, 
provoz domácnosti… Z 3letých pak hutnické práce, zámečnické práce a údržba, obráběcí práce, keramické práce, cukrářské práce, šití oděvů, obuvnické práce, 
čalounické práce, truhlářské práce, knihařské práce, zednické práce, opravářské práce, kuchařské práce, prodavačské práce, práce ve zdravotnických a sociálních 
zařízeních… Ale pozor! Po absolvování těchto oborů nebudeš moci pokračovat v nástavbovém studiu.

• I když zvládáš školu s velkými obtížemi, pokus se získat alespoň minimální střední vzdělání v praktické škole. Toto studium ukončíš závěrečnou zkouškou.

Chceš uplatnit své nadání v hudbě, zpěvu, tanci nebo dramatickém umění? Zkus štěstí na konzervatoři. Studium se zpravidla ukončuje absolutoriem, ale v jeho 
průběhu můžeš složit také maturitní zkoušku. Dej pozor na dřívější termín podání přihlášek ke studiu, což platí i pro umělecké obory vyučované na jiných 
středních školách!

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

1 Linda 
Samuel 2 Adéla 3 Bronislav 4 Jindřiška 5 Boris 6 Boleslav

Mezinárodní den charity.

7 Regína 8 Mariana 9 Daniela 10 Irma 11 Denisa 12 Marie 13 Lubor

Den otevřených dveří památek v ČR.
Mezinárodní den gramotnosti.

Evropský den recyklace baterií. Světový den prevence sebevražd.
Světový den první pomoci  

(2. sobota v září).
Mezinárodní den čokolády.

14 Radka 15 Jolana 16 Ludmila 17 Naděžda 18 Kryštof 19 Zita 20 Oleg

Evropský den židovské kultury. Mezinárodní den demokracie.
Den církevního školství.

Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy.
Den malování mandal.

21 Matouš 22 Darina 23 Berta 24 Jaromír 25 Zlata 26 Andrea 27 Jonáš

Mezinárodní den Alzheimerovy choroby.
Evropský den bez aut.
Mezinárodní den míru.

Mezinárodní den bez aut.
Mezinárodní den antikoncepce.

Mezinárodní den kulturního dialogu.

Světový den cestovního ruchu  
(Světový den turistiky).

Mezinárodní den neslyšících (poslední 
neděle v září).

28 Václav 29 Michal 30 Jeroným

Den české státnosti – státní svátek ČR.
Světový den proti vzteklině.

Světový den srdce.
Den tygrů.

Mezinárodní den překladatelů.

Poznámky:

rybář



Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

ŘÍJEN 2020

Čím chceš být? • Co potřebuješ vědět o sobě? • Co potřebuješ vědět o školách a oborech? • Co potřebuješ vědět o profesích?

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

1 Igor 2 Olívie 
Oliver 3 Bohumil 4 František

Mezinárodní den kávy.
Světový den cyklistiky. 

Světový den vegetariánství.
Mezinárodní den seniorů.
Mezinárodní den hudby.
Mezinárodní den lékařů.

Světový den hospodářských zvířat.
Mezinárodní den nenásilí.
Mezinárodní den úsměvu  

(první pátek v říjnu). 

Světový den lidských sídel.
Mezinárodní den zvířat.

5 Eliška 6 Hanuš 7 Justýna 8 Věra 9 Štefan 
Sára 10 Marina 11 Andrej

Světový den učitelů. Mezinárodní den boje proti popáleninám. Světový den pošty.
Světový den duševního zdraví.

Světový den zraku.
Světový den proti trestu smrti.

Mezinárodní den dívek.

12 Marcel 13 Renáta 14 Agáta 15 Tereza 16 Havel 17 Hedvika 18 Lukáš

Světový den artritidy.
Mezinárodní den za omezení přírodních 

katastrof.
Světový den standardů.

Světový den žen žijících na venkově.
Mezinárodní den bílé hole.

Světový den páteře.
Světový den výživy.

Svátek šéfů, den šéfa.
Mezinárodní den proti McDonald‘s.

Mezinárodní den proti chudobě.
Světový den úrazů.

19 Michaela 20 Vendelín 21 Brigita 22 Sabina 23 Teodor 24 Nina 25 Beáta

Světový den proti osteoporóze.
Mezinárodní den kuchařů.

Světový den statistiky.
Den stromů.

Den původních odrůd jablek.
Světový den standardů.

Mezinárodní den balbutiků.

Den spojených národů 
(výročí vstupu Charty OSN 

v platnost od r. 1945).
Světový den pro rozvoj informací.

Přechod letního času na zimní (-1 h).

26 Erik 27 Šarlota 
Zoe 28 29 Silvie 30 Tadeáš 31 Štěpánka

Světový den audiovizuálního dědictví.
Den vzniku samo statného  

československého státu – státní svátek ČR 
(připomíná den vzniku ČSR v r. 1918).

Světový den mrtvice.
Světový den spoření.

Den Unicef.

Poznámky:

Navštiv informační a poradenské středisko 
pro volbu a změnu povolání (IPS)  
Úřadu práce České republiky!

Informační a poradenské středisko najdeš na vybraných kontaktních pracovištích 
Úřadu práce České republiky. Zeptej se rodičů nebo výchovného poradce ve škole, 
jistě ti poradí, kde se nejbližší kontaktní pracoviště nachází, nebo se podívej na  
www.uradprace.cz.

IPS poskytuje aktuální informace o:
• síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v ČR
• oborech vzdělání
• podmínkách a průběhu přijímacího řízení • nárocích jednotlivých profesí
• možnostech uplatnění absolventů jednotlivých oborů v praxi
• situaci na trhu práce v regionu i v celé ČR • podmínkách a možnostech 

rekvalifikace
IPS poskytuje služby:
• žákům základních a středních škol • absolventům všech typů škol
• uchazečům o zaměstnání • široké veřejnosti
IPS klientům pomáhá:
• vybrat vhodný studijní nebo učební obor s využitím počítačových programů, 

testů a pohovorů
• vyhledat školu ke zvolenému oboru z celorepublikové databáze škol
• hledat řešení při změně oboru studia nebo školy
Na IPS máš možnost:
• zhlédnout krátké videoklipy o jednotlivých povoláních
• přečíst si podrobné popisy profesí s informacemi o pracovních činnostech, 

pracovním prostředí, zdravotních požadavcích, učebním plánu apod.
• získat informační letáky o jednotlivých povoláních
• získat informační materiály o středních školách
IPS provádí a organizuje:
• individuální a skupinové poradenství zaměřené na volbu a změnu povolání
• samoobslužné testování profesních zájmů klienta
• besedy pro žáky středních škol a učilišť zaměřené na problematiku 

vstupu do zaměstnání
IPS připravuje a pořádá:
• prezentační výstavy škol, jejichž cílem je pomoci žákům při hledání vhodné 

školy a oboru. Tyto akce jsou jedinečnou příležitostí získat maximum informací 
o všech školách v regionu a okolí v krátké době a na jednom místě. Výstavy se 
konají zpravidla na podzim každého roku.

Veškeré služby IPS jsou bezplatné!

Chceš studovat na střední umělecké škole nebo konzervatoři?  
Nezapomeň, že přihlášku musíš podat do 30. listopadu!

vitrážista



„Kdo nedomýšlí věci do konce, musí často začínat od začátku.“  
(Rudyard Kipling) 

Život je změna

LISTOPAD 2020

Občanský průkaz je prvním vykročením k tolik očekávané dospělosti. O vydání 
průkazu požádej na městském (obecním) úřadě nejdříve 2 měsíce před svými 
15. narozeninami, nejpozději však 1 měsíc po narozeninách. Když neuhlídáš 
poslední termín, můžeš dostat pokutu, tak nezapomeň!

To, co bylo dlouho tvým velkým přáním, se ti splnilo. Občanský průkaz z tebe 
udělal člověka zodpovědného za své chování. Uvědom si, že tvé dětské 
prohřešky už nebudou končit zápisem do žákovské knížky. Se zodpovědností 
jde ruku v ruce zákon, jehož pravidla a hlavně dopady jsi zatím prožíval(a) jen 
při sledování filmů.

Na prahu tvé dospělosti by sis proto měl(a) říct, že různé podvody, bitky či drogy 
je opravdu lepší přenechat filmovým hrdinům, kteří žijí mnoho životů, zatím co 
ty jen jeden. Je čas připravit se na změny, které tě v blízké budoucnosti čekají. 
Jsou to především:

Nová škola – čekají tě noví spolužáci i noví učitelé a také první zkouška, 
jak obstojíš v náročnějších podmínkách střední školy. Čekají tě také práce 
v odborných učebnách, kde budeš mít možnost ověřit si své schopnosti 
a dovednosti v předmětech praktického vyučování.

Možná že budeš muset bydlet na internátě – od prvního týdne stráveného 
mimo domov se stále více stáváš zodpovědnější(m) za svůj život. Samostatně 
se rozhoduješ, kolik času budeš věnovat učení a přípravě do školy, kolik času 
strávíš sportem a zábavou a kolik jej zbytečně promarníš. Sám(sama) sobě budeš 
bankéřem, který rozhoduje, jak naložit se svým kapesným. Budeš se muset také 
postarat o svůj vzhled a oblečení.

Stáváš se součástí světa dospělých. Budeš muset trénovat schopnost umět žít 
s ostatními dospělými podle jejich pravidel. Dospělí mají různé názory podobně 
jako kamarádi nebo spolužáci ve škole. Kromě toho mohou mluvit jiným 
jazykem, vyznávat jiné náboženství či kulturu. Vzájemné respektování je cestou 
ke spolupráci s jinými lidmi. Naučí tě sebekontrole, která ti pomůže vyrovnat se 
s překážkami na tvé životní cestě.

Začínáš si osvojovat klíčové dovednosti. Ty mohou být pro získání zaměstnání 
často důležitější než vlastní odbornost. Studium cizích jazyků, ochota učit se, 
schopnost pracovat v týmu, používání počítače, jednání s lidmi, to vše jsou 
hlavní klíčové dovednosti, které ti otevírají cestu dál. Ať získáš jakékoliv vzdělání, 
bez těchto dovedností se v životě neobejdeš. Stále budou tvořit součást tvé 
osobnosti a bude záležet jen na tobě, jak budeš svou osobnost rozvíjet.

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

1 Felix

Kato lická církev – Svátek Všech svatých.
Světový den veganství.

2 3 Hubert 4 Karel 5 Miriam 6 Liběna 7 Saskie 8 Bohumír

Památka zesnu lých. Den bez pesticidů. Mezinárodní den romského jazyka.
Mezinárodní den prevence ničení životního 

prostředí v průběhu válek a ozbrojených 
konfliktů.

Mezinárodní den radiologie.

9 Bohdan 10 Evžen 11 Martin 12 Benedikt 13 Tibor 14 Sáva 15 Leopold

Mezinárodní den boje proti fašismu 
a antisemitismu.

Světový den vědy pro mír a rozvoj.
Mezinárodní den válečných veteránů (1918).

Den proti drogám.
Světový den laskavosti.

Mezinárodní den nevidomých.

Světový den diabetu; výročí narození objevi-
tele inzulínu Frederika Bantinga v roce 1891.

Den bez aut.
Den vězněných spisovatelů.

16 Otmar 17 Mahulena 18 Romana 19 Alžběta 20 Nikola 21 Albert 22 Cecílie

Mezinárodní den tolerance.

Den boje za svobodu a demokracii 
– státní svátek ČR (připomíná demonstrace 
studentů za nacistické okupace v roce 1939 
a za komunistického režimu v roce 1989).

Mezinárodní den studenstva.
Mezinárodní den předčasně narozených dětí.

Světový den prevence týrání  
a zneužívání dětí.

Světový den toalet.
Mezinárodní den mužů.

Mezinárodní nekuřácký den (3. čtvrtek).

Světový den dětí.
Světový den chronické obstrukční plicní 

nemoci.
Den industrializace Afriky.

Světový den televize.
Světový den pozdravů.

Mezinárodní den filozofie.

23 Klement 24 Emílie 25 Kateřina 26 Artur 27 Xenie 28 René 29 Zina

Mezinárodní den proti násilí na ženách.
Mezinárodní den bez nákupů.

Mezinárodní den nekupování ničeho 
(4. pátek v listopadu).

Mezinárodní den solidarity s lidem 
Palestiny.

30 Ondřej

Poznámky:

obráběč kovů



„Kdo chce hýbat světem, musí pohnout sám sebou.“  
(Sokrates) 

Inventura

PROSINEC 2020

Na předchozích stránkách kalendáře ses dozvěděl(a) spoustu nového. 
Jsi dnes o rok starší, jistě i dospělejší, a jsi téměř v cíli své cesty.

Jaké bylo tvoje putování a k čemu tě dovedlo?

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

1 Iva 2 Blanka 3 Svatoslav 4 Barbora 5 Jitka 6 Mikuláš

Světový den boje proti AIDS.
Světový den počítačové gramotnosti.

Mezinárodní den boje za vymýcení otroctví.
Mezinárodní den zdravotně postižených.

Mezinárodní den dobrovolníků.
Světový den půdy.

7 Ambrož 
Benjamín 8 Květoslava 9 Vratislav 10 Julie 11 Dana 12 Simona 13 Lucie

Mezinárodní den civilního letectví. Mezinárodní den proti korupci. Mezinárodní den lidských práv.

Mezinárodní den hor.
Světový den dětství.

Mezinárodní den solidarity s ženami  
a dětmi Afriky.

14 Lýdie 15 Radana 16 Albína 17 Daniel 18 Miloslav 19 Ester 20 Dagmar

Mezinárodní den vystěhovalců. Mezinárodní den lidské solidarity.

21 Natálie 22 Šimon 23 Vlasta 24 Adam a Eva 25 Boží hod vánoční 26 Štěpán 27 Žaneta

Mezinárodní den datlí a datlů. Štědrý den. 1. svátek vánoční 2. svátek vánoční

28 Bohumila 29 Judita 30 David 31 Silvestr

Mezinárodní den biologické rozmanitosti.

Poznámky:

Pokus se zamyslet nad následujícími otázkami a odpověz si na ně!

1. Už znáš sám(sama) sebe? 
Zamyslel(a) ses nad svými studijními předpoklady, schopnostmi a dovednostmi? 
Jsi si jistý(á), že jsou v souladu s vybraným povoláním i výběrem oboru a školy?

2. Máš dostatek informací o zvoleném povolání? 
Bude ti vyhovovat pracovní prostředí, ve kterém se tvé budoucí povolání 
vykonává? 
Odpovídají pracovní činnosti vybraného povolání tvým představám? 
Víš, jaké pracovní prostředky budeš při výkonu tohoto povolání používat?

3. Máš dostatek informací o oboru, který sis vybral(a), a o škole, 
kde chceš studovat? 
Znáš hlavní vyučované předměty, které souvisí se zvoleným oborem? 
Víš, z čeho budeš skládat přijímací zkoušky? 
Jak se ti líbilo ve škole, na kterou se chceš přihlásit?

Čím budu?

Který
 obor mě k tomu dovede?

Ktero
u školu jsem si vybral(a)?

tiskař



LEDEN 2021
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

1 2 Karina 3 Radmila

Nový rok.
Den obnovy samostatného českého státu – 

– státní svátek ČR.
Mezinárodní den míru (slaví se od r. 1968 

z podnětu papeže Pavla VI.).

4 Diana 5 Dalimil 6 Tři králové 7 Vilma 8 Čestmír 9 Vladan 10 Břetislav

Světový den Braillova písma. Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb.

11 Pravoslav 12 Pravoslav 13 Edita 14 Radovan 15 Alice 16 Ctirad 17 Drahoslav

Den památky Jana Palacha (1969).

18 Vladislav 19 Doubravka 20 Ilona 21 Běla 22 Slavomír 23 Zdeněk 24 Milena

Den povědomí o tučňácích. Mezinárodní den objímání.

25 Miloš 26 Zora 27 Ingrid 28 Otýlie 29 Zdislava 30 Robin 31 Marika

Mezinárodní den celníků.
Mezinárodní den památky obětí Holocaustu 

a předcházení zločinům proti lidskosti.

Mezinárodní den mobilizace proti  
jaderné válce. 

Den ochrany osobních údajů.
Světový den boje proti lepře.

Den dětí ulice.
Světový den pomoci malomocným.

Poznámky:

aneb co je dobré vědět o přijímání ke studiu na střední škole

Desatero rad pro správné vykročení

1. Zvol si takový obor, který tě bude bavit a bude přiměřený tvým schopnostem, dovednostem, 
prospěchu a tvému zdravotnímu stavu.  
Zajímej se také o jeho uplatnitelnost na trhu práce.

2. V prvním kole přijímacího řízení si můžeš podat dvě přihlášky. Můžeš se přihlásit na dvě 
různé střední školy nebo třeba na dva různé obory na jedné škole.

3. Vyplníš si přihlášku, správnost údajů necháš potvrdit na základní škole a potvrzenou 
přihlášku podáš nejpozději do 1. března řediteli střední školy. Pozor! Na uměleckou školu 
tak musíš učinit do 30. listopadu!

4. Možná budeš muset k přihlášce přiložit některý z následujících dokladů: 
• Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti, pokud jej škola vyžaduje 
• Posudek školského poradenského zařízení o zdravotní postižení nebo zdravotním  
 znevýhodnění a doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky 
• Osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení nebo rozhodnutí o uznání  
 platnosti zahraničního vysvědčení 
• Doklady, které ti mohou být prospěšné při přijímacím řízení (např. výsledky, kterých jsi 
 dosáhl(a) v odborných soutěžích) 
• Kritéria k přijímacího řízení uveřejní střední škola do 31. ledna  
 a pro obory s talentovou zkouškou do 31. října. 
V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy (s výjimkou některých 
oborů vzdělání s talentovou zkouškou a zkráceného studia) jednotná přijímací zkouška 
z českého jazyka, literatury a matematiky. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy stanovit 
také konání školní přijímací zkoušky.

6. V případě přijetí je nutné do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí potvrdit 
zájem vzdělávat se na této škole tím, že doručíš na zvolenou střední školu svůj zápisový 
lístek, který obdržíš na základní škole. Pozor: nejpozději 10. den již musí být lístek doručen 
řediteli střední školy, a to i v případě, že posíláš lístek poštou. Pokud v této lhůtě zápisový 
lístek nedoručíš, může škola tvoje místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek můžeš 
uplatnit pouze jednou a nelze jej již vzít zpět.

seřizovač obráběcích strojů

7. Nepřijali tě na školu, kterou sis vybral(a)? Do 3 dnů po obdržení rozhodnutí o nepřijetí můžeš podat k rukám ředitele střední školy odvolání.  
Neplatí u soukromých a církevních škol.

8. Pokud jsi nebyl(a) v prvním kole přijat(a) ani po odvolání (případně jsi odvolání nepodal(a)), můžeš se přihlásit do dalšího kola přijímacího řízení na jinou školu. Novou 
přihlášku si vyzvedneš a podáš přímo u ředitele střední školy, který druhé příp. další kola přijímacího řízení vypsal. Ale pozor! Nejprve zjisti, které školy další kola přijímacího 
řízení vyhlašují. Zeptej se přímo ve škole, o kterou máš zájem, nebo se podívej na internetové stránky příslušného krajského úřadu, případně se obrať na IPS Úřadu práce 
ČR.

9. Co dělat, zjistíš-li po nástupu na střední školu, že tvá volba nebyla správná? Nejprve si o svém problému promluv s někým, ke komu máš důvěru – s rodiči, třídním učitelem, 
výchovným poradcem… Pokud se rozhodneš odejít, musíš si najít jinou střední školu, která tě bude ochotna přijmout. Podmínky pro přijetí ti stanoví její ředitel.

10. A na závěr… Počítej s tím, že se uvedená pravidla mohou změnit, a proto si je před podáním přihlášky ověř u výchovného poradce nebo IPS Úřadu práce ČR.

Tak ještě jednou hodně štěstí!



www.atlasskolstvi.cz
www.kamnaskolu.cz

kompletní přehled škol

Cesta za povoláním
Na koho se obrátit o radu a kde získat 
potřebné informace?

Nejprve to zkus přímo u výchovného poradce 
ve vaší škole. Navštívit můžeš také informační 
a poradenské středisko pro volbu a změnu 
povolání Úřadu práce České republiky nebo 
pedagogicko-psychologickou poradnu. Některé 
informace si můžeš zjistit i sám.

Výchovné poradenství v základních  
a středních školách 
Výchovný poradce pomáhá žákům zejména při:
• řešení individuálních problémů souvisejících 

s jejich psychickým a sociálním vývojem
• řešení problémů ve vztazích mezi žáky, jejich 

rodinami a školou
• zvyšování studijní motivace a při předcházení 

studijní neúspěšnosti
• předávání informací o vzdělávacích příležitos-

tech a povoláních a při rozhodování o volbě 
další vzdělávací cesty nebo povolání

• vyplňování přihlášek ke studiu

Výchovný poradce spolupracuje s pedagogic-
ko-psychologickou poradnou i s informačním 
a poradenským střediskem Úřadu práce České 
republiky.

Pedagogicko-psychologické poradny
Pedagogicko-psychologické poradny nabízejí 
bezplatnou pomoc rodičům, učitelům, školám 
a mladým lidem od tří do devatenácti let. Mimo 
jiné nabízejí:
• posuzování studijních předpokladů, úrovně 

a struktury nadání
• zjišťování příčin obtíží v učení a chování, 

doporučení vhodných stylů učení
• poradenství při volbě studijní a profesní dráhy
• primární prevenci sociálně patologických jevů
• sociálně psychologickou práci s třídními kolektivy

Informační a poradenská střediska pro volbu 
a změnu povolání Úřadu práce České republiky
Informační a poradenská střediska nabízejí 
bezplatnou pomoc při řešení otázek týkajících 
se světa práce a dalšího vzdělávání. 
Bližší informace jsou uvedeny v měsíci říjnu 
tohoto kalendáře.

Linky důvěry a krizová centra:

Linka bezpečí dětí a mládeže – volání zdarma 

z pevných i mobilních telefonů 116 111 

Rodičovská linka 606 021 021 

Národní linka pomoci AIDS 800 144 444 

(Po–Čt 9–12 a 13–18 hod., Pá 9–12 a 13–16 hod.)

Centrum krizové intervence 

(Psychiatrická léčebna Bohnice) 284 016 666 

Praha 8, Ústavní 91

Centrum pomoci závislým 261 262 828 

Praha 4, Rodvinovská 3

DONA 251 511 313 

Linka pomoci obětem domácího násilí

SANANIM 

Drogové informační centrum 283 872 186 

Praha 5, Na Skalce 819/15

DROP-IN Středisko drogových závislostí 

Praha 1, Karolíny Světlé 18 222 221 431

PREV-CENTRUM 233 355 459

OS a DS Akord 222 519 716 

Pomoc rodinám s postiženými dětmi  

Praha 2, Záhřebská 36 

Růžová linka pro děti 272 736 263 

Praha 10, Ruská 87

Toxikologické informační 224 919 293 

středisko 224 915 402

Tísňová telefonní čísla 

Hasiči 150 

Záchranná služba 155 

Policie 158 

Městská policie 156 

Tísňové volání (platí v celé Evropě) 112

Informační služby: 

Informace o tel. číslech účastníků v ČR 1180 

Webové stránky:

Databáze škol: 

http://www.atlasskolstvi.cz

Testy k volbě povolání  

a příprava na přijímací zkoušky: 

http://www.ceskaskola.cz 

http://www.zkousky-nanecisto.cz

Pro zlepšení prospěchu: 

http://www.zaskolou.cz

Vzdělávání a práce v Evropě: 

http://ec.europa.eu/eures

http://ec.europa.eu/ploteus 

http://www.eurodesk.cz

Na vzniku kalendáře Cesta za povoláním 
se podíleli profesní poradci informačních 
a poradenských středisek pro volbu a změnu 
povolání Úřadu práce České republiky, 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – Správa 
služeb zaměstnanosti, Národní vzdělávací fond 
a společnost P. F. art, spol. s r. o. 

Cesta za povoláním.
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