
V rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko II se
snažíme podporovat i rodiče žáků. V této souvislosti
nás zaujal elektronický průvodce „Jak spolu s dítětem
zvládnout volbu povolání?“. Kniha je doporučována
jako četba cestopisu, který je psán srozumitelným
jazykem. Neobsahuje jednoduchý návod, jak si poradit 
s volbou povolání, nýbrž může pomoci v tom, jak být
v roli  rodiče  užitečný  a  provést své dítě vzdělávací 
a profesní cestou od předškolního věku až po práh
dospělosti.    Knihou    může   projít   jakýkoliv   rodič 
(i  budoucí)   přemýšlejíc   o  sobě,   o  svém  vzdělání 
a práci. Rozhodli jsme se tohoto pomocníka zakoupit
a poskytnout všem vzdělávacím subjektům zapojeným
do MAP. Ještě předtím jsme vyzpovídali spoluautorku
knihy Andreu Csirke, která vystudovala ekonomii a
práva a již nějakou dobu se věnuje kariérovému
poradenství. Nabízí podporu lidem při jejich cestě
životem  a  u dětí  klade důraz  na spolupráci s rodiči.

Průvodce rodiče pro
volbu povolání dítěte
Petr Záliš

ZPRAVODAJ  MAP

SPOLUPRÁCE RODIČŮ
A DĚTÍ JE DŮLEŽITÁ

DÍTĚ BY MĚLO O SOBĚ
A OKOLNÍM SVĚTĚ 
PŘEMÝŠLET

I BĚHEM BĚŽNÉ VÝUKY
LZE DĚLAT KARIÉROVÉ
VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKODA, ŽE JSEM KNIHU
NEMOHLA ČÍST DŘÍVE...
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Andreo,  zaujala  nás   Vaše  e-kniha.  Pořizujeme   ji
pro školy zapojené do projektu MAP Trutnovsko II.
Jak se nápad vytvořit tohoto užitečného průvodce
zrodil? 
Původní myšlenka vznikla na základě naší spolupráce
se školami a rodiči. Rodiče často nemají dostatek
informací při rozhodování dítěte, kam dál pokračovat
po základní škole. Neví, co očekávat od školy nebo jak
pomoci svému dítěti. Přitom zájem školy i rodiče je
stejný. Chtějí podpořit dítě. Rodiče mnohdy nevědí,
jak na to. Proto jsme s kolegyní Petrou
Šnepfenbergovou začali o problému přemýšlet a
napadlo nás, že by bylo dobré se zaměřit na osvětu.
Výsledkem je e-kniha, kterou, jak jsme byly
informovány, občas kromě rodičů používají i učitelé
nebo poradci na školách. Ráda bych zdůraznila, že
kniha nebyla napsána s cílem, aby rodiče dělali doma
se svými dětmi kariérové poradenství.

Uvádíte, že kniha je inspirací k zamyšlení pro rodiče dětí všeho věku, od předškoláků až po
maturanty. Opravdu to může být prospěšné i pro rodiče dětí v mateřinkách?
Ano, a dokonce si troufnu říci, že čím dříve si rodič knihu přečte, tím z toho má větší užitek. Kariérové
vzdělávání  je  vlastně  o výchově, ve které  hraje rodič  klíčovou roli.  Náš průvodce  poskytuje  informace 
o tom, jakými způsoby může rodič podpořit svého potomka v rámci výchovy, kterou dělá dnes a denně.
Cílem je podporovat dítě v tom, aby se naučilo o sobě a okolním světě přemýšlet a získávat důležité
informace, které časem  může  využít  při svém  rozhodování. Co se  týče  školek, i v nich  se vlastně  dělá
kariérové vzdělávání, například ve chvíli, kdy se jdou malé děti podívat na zvířátka na farmu nebo se
setkají s policistou a ten jim vypráví o své práci. Farmář či policista v tomto případě dětem
zprostředkovávají realitu světa práce.
 
Zní to tak, že kniha je určená nejen pro rodiče žáků devátých tříd…
Ano. Kniha je užitečná především pro rodiče mladších dětí. V devátém ročníku je už často nezbytná
profesionální podpora. Pokud  žák  neví, na  jakou  střední školu  podat přihlášku, bude dobré  zastavit se 
za kariérovým poradcem na škole nebo v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce, případně
za psychologem v pedagogicko – psychologické poradně.
 
Obsahuje kniha i test, kde si dítě „na rozcestí“ ověří, na co má lidově řečeno buňky? Jestli je spíše
humanitní typ, nebo jestli má vlohy třeba pro technické obory?
Kniha žádný test neobsahuje. Pouze krátce informuje rodiče, kam se na něco takového mohou objednat.
Nabízí se odborník v pedagogicko – psychologické poradně, případně kariérový poradce na škole. Dítě
by mělo tento test absolvovat u profesionálů, u nichž je pak také možné zkonzultovat výsledky.
 
Může být obsah knihy užitečný i pro výchovné a kariérové poradce na školách, případně jak?
Pro výchovné poradce tam nemusí být úplně nové informace. Inovace je spíše v tom, že je kariérové
vzdělávání  propojené  s výchovou a podporou komunikace  mezi  rodičem a žákem, popř.  mezi  rodičem
a  poradcem.  Zamýšlíme  se  nad  tím,  co  všechno  v  rámci  vzdělávání  a  výchovy  dělají rodiče, učitelé 
a poradci ve škole. Jsou tam inspirace, o kterých i tito lidé mohou přemýšlet. Důležité také je, že kniha
podává komplexní obraz o volbě povolání. Jsou v ní veškeré informace, které se této oblasti týkají, včetně
inspirativních odkazů na články, videa i zajímavé webové platformy.
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Jak moc se podle Vašeho názoru na školách
prolínají role učitelů a poradců?
Já osobně moc nerozlišuji poradce a pedagogy, obě
tyto   skupiny    děti    nějakým    způsobem    ovlivňují 
a formují. Učitel může v rámci svých předmětů
zároveň dělat kariérové vzdělávání. Uvedu příklad.
Kantor  učí  žáky  fyzikální vzorečky  a  nezůstane jen 
u nich. Řekne dítěti, v jakých povoláních se s tím
mohou setkávat, protože to tam využívají… Dítě
poznává, že teorie vyučovaná ve škole má praktické
využití v běžném životě.
 
Jsou v knize například i příběhy lidí, kteří již prošli
rozhodováním o své budoucnosti?
Ano, když se v knize věnujeme nějakému tématu,
vždy   tam   uvedeme   konkrétní  příběh.  Popisujeme
kupříkladu příběh dítěte, které se svým dědou
hajným  chodilo  často  do lesa. Každý  si myslel, že se  

také vnuk  bude věnovat stejnému povolání, ten si ale vybral školu zaměřenou na ekonomii. V dospělosti
si  uvědomil, že  do  toho  lesa  nechodil  až  tak  kvůli  přírodě,  ale  bavilo  ho  označovat  stromy  určené 
ke zpracování  a následně kontrolovat, jestli  skutečně  byly  pokáceny. Takovéto příběhy  se hodí k tomu, 
o čem v knize píšeme, proto jsme je tam dali.  
Děkujeme za rozhovor.
 

 
Je to kniha plná opravdových příběhů, příkladů z praxe, návodů, odkazů na online zdroje s popisem
výhod a nevýhod, otázek a odpovědí prokládaných užitečnou a zajímavou teorií. Nemůžu říci, že jsem
knihu zhltla jedním dechem, protože jsem se jí schválně pomalu prokousávala, stále se k něčemu vracela
a přemýšlela o obsahu jednotlivých sdělení nahlíženém z nepřeberného množství úhlů pohledu. Bylo to
velmi inspirativní, obohacující… Pro mě prostě úžasné čtení.
Blanka Dračková, výchovná poradkyně na gymnáziu
 
Inspirativní knížka pro přemýšlivé a zodpovědné rodiče. Cesta dítěte ke kariéře a spokojenému životu
nezačíná  rozhodnutím  v deváté třídě nebo před maturitou. Mělo  by  objevovat  svět práce  a  své  touhy 
i možnosti již od útlého věku. A rodič, nechť je mu laskavým průvodcem. Jen si říkám, kdybych šla po této
cestě, ušetřila bych si spoustu současných starostí se svými nyní dospívajícími dětmi.
Veronika Mynářová, rodič
 
 
 
Průvodce rodiče "Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání?" není volně šiřitelný! Realizační tým
MAP Trutnovsko II licenci zakoupil jen pro potřeby subjektů zapojených do tohoto projektu. Materiál
nedávejte na webové stránky škol ani ho nešiřte mimo území  ORP  Trutnov. Pokud jste rodič, učitel
nebo poradce  a  máte  o  knihu  zájem, obraťte se  na  nás (kontakty jsou níže)  nebo  na  vedení  školy. 
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Bližší informace k jednotlivým aktivitám Vám budou zasílány e-mailem. Kompletní přehled najdete na stránkách
www.kjh.cz v sekci Místní akční plány.  Neváhejte nás kontaktovat na zalis@kjh.cz, případně  na telefonním čísle 
731 453 724. Zpravodaj vychází jen elektronicky a je zasílán partnerům zapojeným do projektu MAP Trutnovsko II. 
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