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AKTIVITA: 

3. 7. KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ - Zaměřeno na vhodný výběr povolání, uplatnění 

na trhu práce a na motivaci ke vzdělání. 

 

Exkurze (viz Kariérové poradenství, str. 7, čtvrtá odrážka) – jednodenní návštěvy 

potencionálních zaměstnavatelů, odborných veletrhů, soutěží, výstav, muzeí 

 

Cílem aktivity je podpořit propojení teoretických poznatků s praxí, motivovat pro další 

vzdělávání, vzbudit zájem a probíranou látku, rozšířit vědomosti a zatraktivnit výuku, 

což v konečném důsledku posílí pozornost žáků, pomůže je udržet na škole, uplatnit 

se v oboru na trhu práce, případně podpořit jejich další vzdělávání a chuť rozvíjet se. 

Akce pomohou získat žákům aktuální odborné informace, motivují je ke vzdělání  

a zlepší možnost jejich budoucího uplatnění. 

 

Dne 4. 6. 2021 se žáci třídy K2 a K3 (OP Odry) zúčastnili exkurze do kadeřnické 

prodejny firmy MJC ve Valašském Meziříčí. S firmou MJC naše škola dlouhodobě 

spolupracuje. Hlavní sídlo firmy se nachází ve Vsetíně, ve Valašském Meziříčí jsme 

navštívili pobočku s kadeřnickým zbožím. 

Paní Lucie Horká, která se nám věnovala, pohovořila o historii firmy, jakým směrem 

se firma ubírá, jaké plány má firma na nejbližší období. 

S paní Horkou jsme se domluvily, že si žáci připraví otázky, co je zajímá. Ať už se 

jedná o firmu, co obnáší práce obchodního zástupce nebo dotazy na profesionální 

přípravky vlasové kosmetiky. Poté velmi podrobně představila přípravky a jednotlivé 

značky, které prodávají. Vysvětlila jejich použití na vlasy, v čem kadeřnice chybují a 

uvedla příklady z praxe, které byly přínosné. Žáci byli aktivní a komunikovali. S paní 

Horkou jsme se předběžně domluvili na kadeřnickém školení, které by proběhlo na 

pracovišti odborného výcviku. 

Na závěr si mohli žáci nakoupit pomůcky a přípravky, čehož využili. Poté následovalo 

poděkování a rozloučení. 

Jelikož žáci K2 neměli doposud možnost se nějaké exkurze zúčastnit, hodnotím tuto 

akci velmi pozitivně, pro žáky byla motivující a zajímavá. Velmi přínosná byla i pro žáky 

závěrečného ročníku. 

 

Aktivity se účastnilo celkem 22 žáků SŠ, Odry + 3 pedagogické dozory. 

(viz prezenční listina). 

 

Zápis vyhotovila: Mgr. Jana Kellnerová, školní koordinátor projektových aktivit 


