
Volná místa jsou, koho propustí? 
ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO A ČISTÉ RUCE 
Tento grantový projekt  OPVK je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. 
 
Učitelé s reformou ve školství nastavují učební plány daleko více pro praxi a dobře vědí, že 
pohled na řemeslné profese rázně nabral nový směr a tak jak je někteří postaru nazývají 
„černým řemeslem“ dávno se převtělily v nejžádanější profese. 
Opomíjené se stává prioritou a žáci s volbou povolání procitají  do reality a dosti dobře slyší, 
že nejenže nebudou nezaměstnaní, ale budou si vybírat, dostávat kapesné. Z dětských 
stavebnicových her se stane realita, koníček, profese, dobrý výdělek. 
I v EU je to všude stejné -  odborníci, řemeslníci mají zelenou a pokud neopominou žáci cizí 
jazyky, mají vyhráno a svět se jim otevírá. 
Všechno souvisí s užitečností toho, co se učí. Pokud naváží na dobrý základ zručnosti, 
dobrých nápadů, píle, chuti se rozvíjet. Najednou zjišťují, že jsou za nimi výsledky, výrobky a 
před nimi stojí mistři a učitelé, kteří jim pomáhají k výučnímu listu, k maturitě, k diplomu. 
Učitelé volby povolání, kariéroví rádci, profesní poradci budou po tři roky cestovat v celém 
královéhradeckém kraji  po významných  organizacích, vzdělávat se v kurzech pro inovativní 
výuku  a činnostní pojetí kompetenčního učení, zdokonalí se a zvýší svoji kvalifikaci a spolu 
se svými žáky se budou těšit z dobře vykonané a oceněné práce i nových informací. 
Podorlický Vzdělávací Institut zařizuje v Podorlickém vzdělávacím centru specializovanou 
učebnu s nejmodernější technikou pro zájemce o vzdělávání. Vyzkoušet si techniku učitele 
láká a posunuje jejich rozhled.  
Volná místa jsou a bude se přijímat. Kdo si udrží práci a koho propustí? Jsou perspektivní 
obory, které nejsou tajemstvím.Výchovní poradci s nadšením očekávají setkání, výměnu 
zkušeností a společnou diskusi a práci na programu volby povolání. Veřejnost očekává 
odborníky a kde jinde hledat.  
Ve škole si vyzkouší žáci mnohokrát volbu povolání tak, aby přišli připraveni ze základní na 
střední a ze střední na vysokou. Zajímá vás jak? Ptejte se ve škole a poznáte, jak čas odvážně 
nakročil do toho tisíciletí plného očekávání. Výchovní poradci s certifikátem Kariérového 
rádce odpovědí a poradí ve škole i veřejnosti, díky aktuálním informacím, orientaci a přehledu 
o perspektivách profesí a věřte, že je štěstí pracovat tam, kde vás práce baví. Kde se můžete 
realizovat.  
Jak se ptát, účastnit výběrového řízení, kdy se vzdělávat. Stále až do pozdního věku. Přece jen 
zkušenosti jsou zkušenosti. Právě v Podorlickém vzdělávacím centru už radí pár let a funguje 
to.  
 
 
 
 


