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V RÁMCI KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ  
 

PROPOJUJEME  
SVĚT VZDĚLÁVÁNÍ A SVĚT FIREM, 

STUDENTY S BUDOUCÍMI ZAMĚSTNAVATELI 
 
 

ZAMĚSTNAVATELÉ MAJÍ MOŽNOST 
SPOLUPODÍLET SE NA PROFESNÍ PŘÍPRAVĚ 
STUDENTŮ, BUDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ 

 
 

  



Pomáháme mladým lidem objevit v sobě 
jejich talent 



Pomáháme mladým lidem objevit v sobě 

jejich silné stránky 



Pomáháme mladým lidem objevit v sobě 

jejich jedinečnost a neopakovatelnost 



Pomáháme mladým lidem objevit v sobě 

jejich potenciál 



Pomáháme mladým lidem 

najít smysl vzdělávání najít sebe sama, identitu 



Motivujeme je 

aby převzali odpovědnost  za svůj život, za svá rozhodnutí 



Dáváme jim příležitost 

poznat sebe sama 



Seznamujeme  
je s regionálními firmami, budoucími zaměstnavateli (jejich požadavky), 

uplatnitelností, trhem práce 



Dáváme jim příležitost vidět, zažít, zkusit si … 

  



Propojujeme svět vzdělávání s firemní praxí 

exkurze pedagogů 



Chceme mít správné lidi na správných místech 

Takto ano Takto ne 



Chceme mít správné lidi na správných místech 

Takto ano 

Takto ne 



Chceme mít správné lidi na správných místech 

Takto ano 

Takto ne 



Kroužky na ZŠ 
Vedeme kroužky na:  

• ZŠ Buchlovice 

• ZŠ Staré Město 

• ZŠ Velehrad  

• ZŠ Za Alejí Uherské Hradiště 

Zapojilo se cca 112 žáků a 18 
lektorů, kteří se mnohem lépe 
uplatňují ve firmách. 



Realizujeme vzdělávání  pro učitele 

1. Kariérové poradenství v teorii a praxi, inovativní trendy 

2. Kariérové poradenství v teorii a praxi 

3. Inovativní trendy v kariérovém poradenství 

4. Kariérové poradenství – motivace, koučovací přístup 

5. Sebepoznávací metody v kariérovém poradenství 

6. Jak vést poradenský rozhovor 

7. Kompetenční modely pracovních pozic 

8. Intervizní setkání pedagogů – kariérových poradců 

9. Osobnostní rozvoj učitele – kvalita života ve vztahu ke 
kariéře 

10. Inkluze – inkluzivní vzdělávání 

11. Kariérové poradenství – práce se žáky se speciálními 
potřebami 

12. Kompetence pro PRŮMYSL 4.0 

13. Kariérové poradenství – kvalita života ve vztahu ke kariéře 

 



Pro začínající i zkušené kariérové poradce 
máme metodiku 



V aplikaci www.visc.cz nabízíme řešení, informace … 

• OBRÁZKOVÝ DOTAZNÍK ZÁJMŮ 
• SLOVNÍ DOTAZNÍK ZÁJMŮ 
• KARIÉRNÍ PLÁN 
• OSOBNÍ KONTRAKT 

 
• INFORMACE O FIRMÁCH  
• NABÍDKY SPOLUPRÁCE 
• INFORMACE O SŠ 
• PŘÍBĚHY STUDENTŮ 
• NABÍDKA AKCÍ 

 
• PRO ŽÁKY ZŠ 
• PRO STUDENTY SŠ 
• PRO FIRMY 
• PRO RODIČE 
• PRO PEDAGOGY 

http://www.visc.cz/


 
 
 
 

Děkuji za pozornost. 
 
 
 

www.visc.cz 
 
 

Sylva Štěpitová 


