
Dobrý den, vážení rodiče. 

Vítám Vás na prvních třídních schůzkách ve školním roce 2019/2020. 

Vaše děti jsou letos v 9. třídě a budou se rozhodovat, na které škole budou pokračovat po 
skončení docházky na ZŠ. 
Rodiče jsou Ti, se kterými budou následnou představu o kariéře a výběr budoucí střední 
školy probírat. Naše škola Vám bude při rozhodování nápomocna: 
 

1) Žáci mají v 9. ročníku předmět Svět práce, každý lichý týden. Kromě jiných témat 

budou dostávat různé informace: např. termíny Dnů otevřených dveří na středních 

školách, jak vyplnit přihlášku, termíny odevzdání přihlášek, atd. … 

 

2) Škola spolupracuje s Úřadem práce – kontaktní pracoviště Zlín. Využijeme jejich 

nabídku a s žáky 9. tříd navštívíme skupinové poradenství pod názvem: Hledám 

povolání, které se pro mě hodí. Každá třída v uvedeném termínu od 10 – 12 hodin: 

 

9. A – 21. 10.2019  9. B – 22. 10. 2019   9.C – 23. 10. 2019 

 

3) Úřad práce – KoP Zlín připravil pro rodiče s dětmi dva termíny schůzek: 

 23. 9. 2019  15:30 – 17:30 hodin 

 30. 9. 2019 15:30 – 17:30 hodin 

 

Rodiče, pokud máte o některý termín zájem, sdělte e-mailem na ÚP KoP Zlín, 

případně telefonicky (kontakt uveden níže) co nejdříve. 

Kapacita Informačního a poradenského střediska je 60 míst. 

   

Adresa konání:    
ÚP ČR – KoP ve Zlíně 
Čiperova 5182 
760 42 Zlín 
Mgr. Ilona Šumíčková 
Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání 
T:   950 175 503 / 530 
E: ilona.sumickova@uradprace.cz 

4) Burza SŠ: 

 Veletrh práce a vzdělávání ve Zlíně:   31. 10.  – 1. 11. 2019 KUC Zlín 

 Veletrh práce a vzdělávání v Kroměříži:   7. – 8. 11. 2019 Kulturní dům 

 Burza práce a přehlídka SŠ ve Vsetíně: 24. – 25. 10. 2019 Dům kultury 

 Přehlídka SŠ a prac. Uplatnění v Uh. Hradišti:  5. – 6. 11. 2019 Kulturní dům 
 

Přeji Vašim dětem, aby se dobře rozhodly a vybraly si tu správnou školu. Doufám, že 

naše společná spolupráce k tomu také přispěje. Pokud budete potřebovat poradit 

nebo budete mít zájem o schůzku, můžete mě kontaktovat: 

Ing. Alice Ernestová 
výchovná poradkyně 
T: 577 006 447  
E: aliceernestova@zsezzlin.cz 
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