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1 O ORGANIZACI 

Společnost Podané ruce o.p.s. vznikla v roce 1991. Od té doby pomáhá lidem v náročných 

situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti 

práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních 

služeb pomáháme hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich 

klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost. 

Vize 

Přispívat k podpoře a šíření humanistických myšlenek, k ochraně lidských práv, rozvoji 

občanské společnosti, vytváření prostoru k respektu a toleranci, k jedinečnosti a právu na 

sebeurčení. Přispívat k prevenci závislostí vytvářením nezávislého, svobodného prostředí. 

Cíle 

Chceme poskytovat kvalitní služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, 

duševního zdraví, programů pro děti a mládež, programů postpenitenciární péče, ochrany 

veřejného zdraví, programů na podporu a rozvoj etnických skupin a dalších. Chceme 

prostřednictvím zázemí profesionální organizace, která je nepostradatelným partnerem 

institucí a aktérů v oblasti prevence a léčby závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží, 

uspokojovat celospolečenskou poptávku po kvalitních sociálních a zdravotnických 

službách. 

Poslání 

Pomáhat lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v 

oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, 

podpůrných a intervenčních služeb hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní 

stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a 

osobní spokojenost. 

Hodnoty a principy, ze kterých vychází služby Společnosti Podané ruce o.p.s.  

Základní lidské etické principy, tolerance, respekt, empatie, otevřenost, důvěra, 

inovativnost a tvořivost, týmová práce a profesionalita. Odvaha a vytrvalost být a provázet 

na cestě ke svobodě. 
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2 O PROJEKTU 

Projekt je zaměřen na sociální začleňování mladých lidí z Olomouckého a Zlínského kraje 

ohrožených sociálně-patologickými jevy a sociálním vyloučením zejména na trh práce. 

Klasické integrační nástroje (sociální práce, poradenství, vzdělávání, trénink) mají 

v projektu z důvodu motivace a zpřístupnění povahu rozvíjející se strategické hry. Projekt 

doplňuje síť veřejně prospěšných služeb o chybějící program zvyšování zaměstnatelnosti.  

Účastník získá znalosti o fungování trhu práce a o možnostech využití služeb a programů 

zaměstnanosti ÚP, naučí se používat pracovní portály a účinně se dokáže prezentovat před 

zaměstnavateli. S podporou pracovního poradenství si osvojí základy formální 

korespondence, zásady správné a efektivní komunikace a poradíme jim při rozhodování o 

výběru vhodného povolání, v kurzech se seznámí s občanským zákoníkem nebo se 

zákoníkem práce. Pracovní workshopy a ochutnávky účastníkům představí náplně profesí, 

které jsou pro ně z hlediska jejich vzdělávání dosažitelné, nebo které je mohou motivovat 

k dokončení vzdělání nebo jeho doplnění. Účastníci projektu si lépe uvědomí svou 

společenskou hodnotu, objeví své schopnosti a silné stránky, budou umět na trhu práce 

využít své předchozí neformální životní a pracovní zkušenosti, v rámci kooperativních her 

rozvinou dovednosti jako je týmová práce a 15 z nich bude moci prokázat v praxi ověřené 

pracovní návyky. Seznámí se tak se základními mechanismy profesního, a tedy i dospělého 

života a získají pravdivý obraz o realitě, což jim významným způsobem pomůže 

zorientovat se nejen ve společnosti, ale i ve svých potřebách a cílech, vytvořit si vlastní, 

konstruktivní životní strategii a etablovat se do společnosti dospělých. 

2.1 Obecný cíl 

Obecným cílem projektu je zvýšit uplatitelnost mladých lidí ze sociálně rizikového 

prostředí v občanské společnosti, a především na trhu práce. Projekt přispívá ke zdravému 

a plnohodnotnému rozvoji jejich osobnosti a životních šancí, povede k získání znalostí a 

dovedností nezbytných pro vstup na trh práce a udržení zaměstnání, obnoví jejich zájem o 

vzdělání a vybaví je tak kompetencemi pro zvládnutí hrozeb sociálního vyloučení, jímž 

jsou vystaveni.  
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2.2 Cílová skupina 

Konkrétní cílovou skupinou projektu jsou mladí lidé mezi 15-21 lety (v individuálních 

případech do 26 let) na území a v okolí Mohelnice, Zábřehu, Olomouce a Prostějova. 

Do projektu mohou být přijati mladí lidé, kteří jsou registrování na ÚP, nebo byli vyřazeni, 

popřípadě se neregistrovali. Mohou také ještě být ve vzdělávacím procesu a přemýšlet o 

budoucí práci nebo dalším studiu. Podmínkou zůstává, že vyrůstají v chudých nebo 

nefunkčních rodinách a jsou ohrožení sociálně-patologickými jevy a sociálním 

vyloučením.  
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3 KLÍČOVÉ AKTIVITY 

Projekt obsahuje 5 vzájemně navazujících klíčových aktivit, které mají postupně vést 

k naplnění cílů projektu. 

KA 1 KICKSTARTER (Skupinová motivace k práci) 

Pro práci s účastníky projektu je využitá strategická hra, která umožní předávání informací, 

znalostí a kompetencí motivujícím a atraktivním způsobem. Např. realizace kulturní či 

sportovní akce, natáčení vlastního videoklipu, nácvik komunikace s úřady – fiktivní 

telefonáty s pracovníky, simulace pracovního pohovoru. 

KA 2 MINECRAFT (Pracovní workshopy a ochutnávky) 

Interaktivní prezentace profesí atraktivních pro cílovou skupinu, při nichž si budou moci 

účastníci projektu jednoduše prakticky vyzkoušet jejich náplň. Např. IT, kadeřnictví, hra 

na hudební nástroj. 

KA 3 PATHFINDER (Poradenství a vzdělávání – pracovní a finanční gramotnost) 

Poradenství týkající se trhu práce a finanční gramotnosti, bude probíhat individuální 

formou, dle potřeb účastníka projektu.  

Vzdělávání bude probíhat skupinovou formou a bude zaměřeno např. na tyto otázky: 

způsob fungování trhu práce, služby zaměstnanosti ÚP, bankovní/nebankovní úvěry, 

půjčky atp. 

KA 4 SKILLZONE (Pracovní trénink) 

V naší organizaci budou zřízena tréninková místa, jejichž náplň bude z důvodu pestrosti 

sestavena z manuálních, administrativních i kreativních činností. Účastník by měl získat 

kompetence a návyky potřebné k úspěšnému vkročení na trh práce. 

KA 5 FINAL TOURNAMENT (Motivace zaměstnavatelů a vstup na trh práce) 

Zaměstnavatelé mají vůči cílové skupině často předsudky. Účelem této klíčové aktivity je 

motivovat zaměstnavatele ke vstřícnému přístupu k cílové skupině a usnadnit účastníkům 

projektu vstup na trh práce. Následně účastníkovi projektu bude poskytnuta podpora při 

zprostředkování kontaktu se zaměstnavatelem, ÚP, doprovázení na přijímacích 

pohovorech. 
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3.1 KA 1 START THE MISSION 

Tvorba metodiky a kontaktování cílové skupiny. 

Na začátku projektu vymezíme místo, kde bude nástěnka, na které účastníci můžou 

sledovat průběh projektu. Naleznou zde informace o projektu, harmonogram, plány a 

aktuality týkající se trhu práce.  

 

3.1.1 Tvorba metodiky 

Metodika je „živý“ dokument, který vytváří metodik projektu ve spolupráci s mentory a 

projektovým manažerem. Po ukončení každého cyklu bude revidována a doplněna zejména 

se zřetelem k obsahu hry, který budou s mentorem dotvářet sami účastníci projektu, a k 

dobrým praxím. 
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3.1.2 Informační workshop 

Základní představení projektu potenciální cílové skupině projektu. Probíhá skupinovou 

formou, prostorách NZDM, škol, dětských domovů, či jiných institucí. Workshop je 

sestaven tak aby atraktivní formou představil projekt a samotné pracovníky. Po základním 

úvodu přichází „hra“ Chcete být zaměstnance nebo hádání profesí. Následně pracovníci 

zjišťují pracovní preference posluchačů. Úvodní workshop můžeme rozšířit o další témata 

jako je základní finanční poradenství, trh práce, základy psaní životopisu, příprava na 

přijímací pohovor. Zjistili jsme, že na takto rozšířenou nabídku školská zařízení lépe 

reagují, a dají nám více prostoru pro naší prezentaci (1 -3 hodiny). Můžeme tak potenciální 

klienty více motivovat k následnému vstupu do projektu. Kompletní nabídka úvodního 

workshopu je v příloze č. 11.  

3.1.2.1 Hádej, kdo jsem 

Cíle: seznámení se s trhem práce, navázání kontaktu s cílovou skupinou, stručné 

představení projektu 

Časová náročnost: 1–2 hodiny 

Pomůcky: kartičky se zaměstnáními (příloha č. 1), letáčky projektu (příloha č. 2) 

Popis aktivity: 

· pro hru jsou vytvořeny kartičky s povoláními. 

· účastníci projektu se rozdělí do skupin, v kterých následně soutěží. 

· hra probíhá ve třech kolech. 

· v prvním kole je za úkol popsat slovně za daný čas co nejvíce povolání. 

· v druhém kole se povolání vystihuje pouze jedním slovem. 

· ve třetím kole se kartičky s povoláním představují pantomimicky. 

· vyhodnocení probíhá v každém kole 

· vyhrává tým, který získá nejvíce bodů 
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3.1.3 Individuální rozhovory 

Cíle: navázání kontaktu s cílovou skupinou, stručné představení projektu 

Časová náročnost: Individuální 

Pomůcky: letáčky projektu 

Popis aktivity:  

Mentor aktivně kontaktuje zástupce cílové skupiny. Oslovuje jednotlivce či skupiny. Kdy 

krátce projekt představí, předá letáček projektu, zmíní jeho výhody, bezplatnost, přínos pro 

účastníky. Oslovování potenciálních účastníků probíhá buď v prostorách NZDM nebo 

v terénu. Pokud je mentor v nízkoprahovém klubu, tak se snaží oslovit každého klienta 

klubu, který by mohl spadat do cílové skupiny. Zároveň i pracovníci NZDM předávají 

základní informace o projektu svým klientům.   

Při oslovování osob v terénu mentor dbá mimo jiné na svoje bezpečí, neoslovuje skupiny 

lidí, které mu „nesedí“, v případě že dostane do nebezpečné situace, tak z místa neprodleně 

odchází. Krizovým situacím se snaží mentor předcházet, je dobré, když naslouchá své 

intuici.   
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3.1.4 Síťování institucí 

Cíle: navázání kontaktu s cílovou skupinou, rozšíření povědomí o projektu 

Časová náročnost: Individuální 

Pomůcky: letáčky projektu pro instituce (příloha č. 3) 

Popis aktivity:  

Mentor, metodik i projektový manažer aktivně oslovují místní instituce a sociální služby za 

účelem představení projektu a navázání spolupráce 

3.1.5 Kontakt přes Facebook 

Cíle: navázání kontaktu s cílovou skupinou, rozšíření povědomí o projektu 

Časová náročnost: Individuální 

Pomůcky: PC 

Popis aktivity:  

K udržení kontaktu a domluvě se stávajícími klienty používáme zejména profil NZDM 

v Prostějově a V Olomouci.  Máme také vytvořený FB profil projektu, přes který se 

snažíme oslovovat potenciální klienty. Zde zveřejňujeme akce projektu, zajímavé nabídky 

práce a další relevantní informace o projektu. Profil administrují a společně se na něm 

podílí jak mentoři, tak metodik. 

3.2 KA 2 KICKSTARTER 

Skupinová motivace k práci 

Tato aktivita dává určitý rámec, ostatním klíčovým aktivitám. Má motivovat účastníky 

k absolvování projektu a navodit herní atmosféru. Využívá skupinové dynamiky mezi 

jednotlivými účastníky, kteří mohou navzájem sledovat růst zkušeností ostatních.   

Nedílnou součástí této aktivity je nástěnka/herní plocha, která tuto aktivitu graficky 

znázorňuje. Její podobu si vytvoří účastnici společně, před začátkem strategické hry. 

Každý účastník si zvolí svou postavu, jménem, které bude celou hrou procházet (nemusí se 

nutně jmenovat svým jménem, může si jej zvolit dle oblíbenosti postavy z filmu, seriálu 

atd.) 
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Herní plocha bude obsahovat tolik políček, kolik kompetencí je třeba v průběhu hry získat. 

Účastník si po absolvování jednotlivých her bude postupně škrtat políčka, která již splnil. 

Může takto vidět, jakou cestu se mu již podařilo ujít.  

Jakmile účastník projde všemi aktivitami, bude připraven absolvovat „fiktivní“ pohovor, 

na jehož základě bude moci získat tréninkové místo v organizaci nebo bude připraven 

vstoupit na trh práce a hlásit se na pozice nabízené jinými zaměstnavateli. 

Jednotlivé aktivity se pravidelně opakují podle aktuálního stavu klientů. Na herní plán se 

můžou dopisovat klienti průběžně. Nemusí všichni začít a skončit stejně, stejně tak není 

nutné, aby všichni účastníci projektu absolvovali aktivity společně. Pokud by se nějaké 

aktivity nemohl zúčastnit, domluví se na individuální konzultaci s mentorem a doplnit si 

tak chybějící informace. Sdílení svých úspěchů, na společné ploše nemusí být příjemné 

všem klientům. V případě, že by se někteří účastníci nechtěli této aktivity účastnit, nemusí. 

Můžou se i tak účastnit všech ostatních aktivit projektu. V takovém případě, pak získání 

kompetencí a zkušeností konzultuje mentor individuálně a promítá je do individuálního 

rozvojového plánu účastníka (viz příloha č 4). 

OSNOVY STRATEGICKÉ HRY: 

Organizační schopnosti  

- Schopnost pracovat v týmu i samostatně 

- Kreativita 

- Zlepšení dovedností při práci na PC 

Počítačová gramotnost  

- Základní informace o PC – základní pojmy, příslušenství 

- Základní programy – Windows, MS Office 

- Internet a email 

Orientace na trhu práce  

- Rozmanitost povolání 

- Pracovní smlouvy a druhy úvazků  

- Informace o ÚP  

- Vyhledávání zaměstnání (portály)  

- Rizika spojená s „prací na černo“  
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Nácvik administrativních schopností  

- Vyplňování formulářů  

- Jednání na úřadech  

- Životopis a motivační dopis  

Měkké dovednosti/soft skills 

- Asertivní chování 

- Kooperace 

- Samostatnost 

- Řešení konfliktů vyjednávání 

Nácvik jednání při výběrovém řízení  

- Komunikační dovednosti 

- Nonverbální komunikace 

Cestování 

- Schopnost využít hromadné dopravy 

- Zlepšení orientace v prostoru 

3.2.1 Organizační schopnosti 

Tyto aktivity jsou zaměřeny na zlepšení organizačních schopností během aktivit, které 

klienty baví. Mentor zde vystupuje jako jakýsi rádce a průvodce a co nejvíce činností 

nechává na klientech. 

3.2.1.1 Naše akce 

Cíle: schopnost pracovat v týmu, rozvíjení kreativity, prohloubení znalostí v práci na PC, 

posílení komunikačních dovedností, nácvik emailové komunikace, time-management 

Časová náročnost: 1–2 měsíce / 2x týdně 4 hod, samotná akce 3-4 hod podle počtu 

účastníků (délka aktivity je závislá na četnosti společných setkání účastníků) 

Pomůcky: PC, internet, tiskárna, další materiální zabezpečení se odvíjí od typu akce, 

kterou si účastníci chtějí zorganizovat 
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Popis aktivity: 

Účastníci projektu dostanou za úkol zorganizovat sportovní nebo kulturní akci, dle jejich 

zájmů. Výsledkem této hry bude skutečná realizace dané akce. Během příprav se účastníci 

naučí pracovat především v týmu, rozvíjí svou kreativitu, zlepší své dovednosti v práci na 

PC – nové programy k tvorbě plakátu, naučí se efektivně dohledávat informace na 

internetu (např. dohledání si dopravních spojení a adresy, kde se akce bude konat), což do 

budoucna bude účastník potřebovat při dohledání místa pracovního pohovoru, dále si 

procvičí emailovou komunikaci, a nakonec i realizaci samotné akce a zjistí tak, co vše to 

vlastně obnáší. Níže je popsán orientační harmonogram aktivity, účastníci by měli 

zvládnout zadat termín akce i její organizaci sami tak, aby dokázali veškerý jejich čas 

efektivně využít.  

Průběh aktivity: 

1. týden – 2. týden   

- společná diskuze o tom, jaká akce se bude v daném zařízení chystat – kulturní či 

sportovní akce (př. turnaj v ping pongu, fotbal, rapový battle, motokáry), dle zájmů 

aktuální skupiny 

- příprava plakátu – diskuze o vizualizaci a obsahu plakátu  

3. týden – 4. týden 

- realizace plakátu – seznámení se s programem, ve kterém bude plakát tvořen a 

následná realizace samotného plakátu k akci  
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5. týden – 6. týden  

– v případě že se jedná o turnaj nebo o akce, která je vhodná i pro jiné subjekty, tak 

dojde k navázání spolupráce s institucemi a zařízeními, které by mohly mít zájem 

se akce zúčastnit (nácvik emailové komunikace). Dále dohledávání dopravních 

spojů a místa konání akce, příprava materiálního zabezpečení na akci 

7. týden – 8. týden  

– zabezpečení všech zbývajících pomůcek k akci, zaslání veškerých informací 

(adresa, dopravní spojení) pozvaným institucím, samotná realizace akce 
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3.2.1.2 Hrnečku vař! 

Cíle: zlepšení komunikačních dovedností, nácvik finanční gramotnosti, zlepšení 

manuálních schopností, zvládnutí dodržovat daný postup, získání nových zkušeností 

z oboru, schopnost pracovat v týmu, rozvoj kreativity, time-management, rozvoj 

strategického uvažování 

Časová náročnost: 2x týdně 4 hod 

Pomůcky: vařič, nádobí, suroviny potřebné k vaření daného receptu, PC, internet, 

dataprojektor, tabule nebo flipchart 

Popis aktivity: Hlavním cílem této aktivity bude prohloubení znalostí z oblasti finanční 

gramotnosti. Účastník by měl získat povědomí o cenách potravin, dokáže si stanovit 

rozpočet tak, aby mu vyšly finance na všechny potřebné ingredience (v běžném životě 

musí člověk vyjít s výplatou tak, aby zvládnul zaplatit nájemné, jídlo, atd.) Následně si 

osvojí schopnost pracovat podle pevně daného postupu /dodržování receptu/. Mimo jiné 

také budou účastníci pracovat v týmu, tudíž budou muset navzájem spolupracovat a 

rozdělit si úkoly tak, aby vše dobře zvládli.  

Průběh aktivity: 

1. fáze – Tipovací soutěž /získání přehledu o cenách potravin 

Vytvoříme si obrázky s potravinami, ke kterým máme dopředu zjištěny orientační 

ceny. Vždy vybereme jeden obrázek a necháme účastníky, aby odhadli cenu, za 

kterou lze danou potravinu koupit. Tip, který se nejvíce bude blížit odhadované 

ceně, odměníme body. Ihned po vyhodnocení krátce reflektujeme i další tipy 

účastníků a probereme fakt, že u každých potravin existují levnější/dražší varianty, 

jak fungují reklamní sdělení v obchodech atp. 

2. fáze – Účastníci vytvoří týmy, nebo budou soutěžit sami za sebe (záleží především 

na počtu účastníků a na prostorových možnostech). Mentor účastníkům sdělí, co 

budou vařit (nejlépe na přípravu jednoduché a nenáročné pokrmy, např. 

bramboráky, palačinky). Týmy/jednotlivci mají za úkol vyhledat informace 

s receptem na internetu. Zkusí sami stanovit částku v takové výši, kolik si budou 

myslet, že potřebují na nákup ingrediencí (znalosti získané z 1. fáze hry). Společně 

se poté s mentorem skupinky/jednotlivci vydají na nákup. Zde budou mít účastnici 
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prostor na strategické uvažování – zda koupit dražší mouku, nebo raději levnější a 

dokoupit marmeládu atp. Rozhodnutí nechá mentor na účastnících. 

Po nákupu následuje příprava pokrmu podle předem vyhledaného receptu. Mentor 

je všem k dispozici kvůli výpomoci a praktickým radám. Díky této aktivitě, by měl 

účastník získat pojem o hodnotě potravin, umět si částečně stanovit měsíční 

rozpočet, dodržovat předem stanovený postup, umět pracovat v týmu a strategicky 

uvažovat. 

3. fáze – Zhodnocení celé aktivity – brainstorming, mentor spolu s účastníky 

vyhodnocuje celou aktivitu – co se účastníkům povedlo, co naopak ne. 

V případě, že se ve skupině účastníků sejdou lidé se zájmem o práci kuchaře/číšníka, lze 

tuto aktivitu doplnit o workshop s odborným lektorem. 

3.2.2 Počítačová gramotnost 

Počítačová gramotnost je jednou se základních podmínek získání velké části pracovních 

pozic. Proto na tuto aktivitu klademe velký důraz. Probíhá skupinově i individuálně. 

V prostorách NZDM je k dispozici několik PC, které mohou klienti pod dohledem mentora 

využívat.  

3.2.2.1 MasterPieCe 

Cíle: Osvojení/zlepšení počítačové gramotnosti, získání nových poznatků z oblasti tvorby 

a zpracování obrazového a zvukového materiálu (trénink náplně práce několika profesí 

(zvukař, produkce, grafik, střih, režie, hudební skladatel, …), zvládnutí trémy, schopnost 

vystoupit před dalšími lidmi 

Časová náročnost: 1–2 měsíce / 2x týdně 4 hod (závislost opět na četnosti společného 

setkávání) 

Pomůcky: PC, internet, programy k PC dle zvoleného oboru (např. program k mixování 

hudby, Photoshop, GIMP), projekční plátno, projektor, fotoaparát, kamera 

Popis aktivity: Tato aktivita využívá forem zážitkové pedagogiky a dynamiky NZDM 

a směřování zájmu cílové skupiny. V rámci skupinové dynamiky si každý může najít své 

místo a uplatnění podle preferencí a zkušeností (někomu jde to, jinému lépe něco 

jiného). Účastníci si tedy mohou vybrat oblast, ve které by chtěli prohlubovat své 
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dovednosti, a na základě toho je celý jeho projekt přizpůsoben určité profesi. Účastník 

prochází jednotlivými Levely a výstupem této aktivity je vlastní projekt jednotlivců.  

Po projití všech Levelů následuje společná prezentace jednotlivých projektů. Poté 

následuje diskuze a shrnutí celého průběhu aktivity. Mentor pravidelně reflektuje posun 

každého z účastníků.  Účastník by měl být schopen na konci aktivity vyhodnotit své silné a 

slabé stránky a v případě chybějících znalostí si je doplní po dohodě s mentory. 

Po celou dobu aktivity je k dispozici účastníkům mentor, který je provází celým průběhem 

a je zároveň lektorem. Pro přesnější informace a práci s jednotlivými Levely je možné 

doplnit tuto aktivitu o workshop s odborným pracovníkem. 

Průběh aktivity: 

Časový harmonogram je přizpůsoben tomu, jakým tempem účastníci plní jednotlivé 

Levely. Každý jednotlivec bude mít své časové možnosti i schopnosti práce na PC 

individuální. Výstupem aktivity je však společné setkání všech účastníků a prezentace 

jejich jednotlivých projektů. 

Level 1 Seznámení se s PC, internetem a mailem 

Účastníci se seznámí se základy fungování PC. To, jak je propojený HW a SW. Naučí se 

obsluhovat PC a reagovat na požadavky operačního systému a dalších obslužných 

programů. Zároveň budou seznámeni s fungováním internetu a emailu, možnostmi využití 

jeho obsahu. S osvojením těchto základů budou moci klienti postoupit do dalšího kola 

hry.   

Level 2 Seznámení se s Office  

S osvojenými základy v první části hry se účastníci naučí pracovat s kancelářským 

softwarem MS Office nebo LibreOffice. Cílem je, aby účastníci zvládali formátování textu, 

grafické úpravy obrázků a vizuální korektnost formální dokumentace.   

V rámci hry si sepíší svoje texty a scénář k finálnímu výstupu. Dále budou schopni vytvořit 

plakát k vlastní propagaci.   

Osvojené kompetence jsou základem pro další činnosti při hledání práce – např. tvorba 

životopisu.  
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Level 3 Jak se fotí a upravují fotografie  

V této části se klienti naučí ovládat fotoaparát. Osvojí si prvky výběru kompozice a naučí 

se přemýšlet o výsledném vzhledu fotografie. V programech na jejich úpravu 

(GIMP, Photoshop express, …) se naučí tyto fotky upravovat a využít je v další produkci 

od samotné výsledné fotografie jako takové, po jejich využití při tvorbě plakátů a 

videa.  V rámci hry si klienti nafotí potřebné podklady pro tvorbu plakátu a videoklipu.  Na 

tuto aktivitu lze v případě zájmu navázat pracovním workshopem na dané téma.   

Level 4 Jak natáčet video a jak jej upravit  

Podobně jako v předchozí části se klienti naučí ovládat videokameru a její 

funkce. Natočený materiál se následně naučí upravovat v softwaru na to určeném. V rámci 

NZDM i terénu si klienti natočí potřebný materiál pro vlastní videoklip/film.   
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Level 5 Jak vytvořit hudbu a zvuk  

Klienti si v rámci NZDM a jeho vybavení naučí ovládat obslužný software na tvorbu 

hudby a zvuku. Naučí se propojit HW a SW a jeho nastavení - to jak to funguje a co je k 

tomu potřeba. Složí si vlastní beaty a nahrají vlastní hlas. Měli by jedinou šanci, kde si 

mohou vyzkoušet to, co dělá hudební inženýr, hudební režisér, zvukový technik, zvukař až 

po servisního audiotechnika.   

Na tuto aktivitu lze v případě zájmu navázat pracovním workshopem na dané téma.   

 

Level 6 Final challenge  

Vytvoření vlastního hudebního videoklipu/krátkého klipu/filmu  

V poslední finální části hry klienti využijí všech předchozích zkušeností z předchozích 

levelů. Sepíší si vlastní text a scénář ve Wordu, nafotí, natočí a vytvoří hudební podklady. 

Spojením podkladů vytvoří vlastní hudební videoklip/krátký klip/film. Budou se 

propagovat pomocí vlastně vytvořeného plakátu a daný výstup budou podle vlastního 

uvážení moci nahrát na Youtube.  Aby měla hra soutěžní nádech a tím byla i větší motivací 

pro klienty, soutěžilo by se o nejlepší video. Porotcem by byl lektor, popř. odborný 

pracovník z oboru. 
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Bonus round  

Seznámení se s fungováním YouTube a možností výdělku za sledování videí. Zjištění 

požadavků pro možnost výběru peněžní odměny. 

3.2.3 Orientace na trhu práce 

Cílem je zlepšit orientaci klientů na trhu práce, a to takovou formou, která bude atraktivní 

a bude klienty bavit.  

3.2.3.1 Vzdělávací filmy: 

Cíle: Předání informací z oblasti trhu práce 

Časová náročnost: 0,5 – 2 hodiny 

Pomůcky: Dataprojektor, PC, internet  

Průběh aktivity: Klienti velice oceňují audiovizuální sdělování informací. Filmy jsou 

skvělou metodou jak ke klientům nenásilnou formou dostat potřebné informace. Proto 

klientům promítáme různé filmy a videa s tématikou práce, které následně doplňujeme 

diskuzí. Např. Hranice práce, Black Mirror, Dirty Jobs, videa prezentující různá povolání. 

Odkazy:  

Hranice práce: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10408111009-cesky-zurnal/216562262600002-

hranice-prace/ 

Black Mirror: https://www.csfd.cz/film/214772-cerne-zrcadlo/prehled/  

Dirty Jobs: https://www.csfd.cz/film/245533-spinave-prace/prehled/  

Kazma v práci: https://www.stream.cz/porady/kazma-v-praci  

 

O filmu Hranice práce: Novinářka Saša Uhlová se v dokumentu Apoleny Rychlíkové 

vydává na různá místa republiky zkoumat špatně placené práce, aby popsala, jaké jsou 

pracovní podmínky v současném Česku. Se skrytou kamerou v brýlích pracovala měsíc v 

nemocniční prádelně, drůbežárně, za pokladnou v supermarketu a týdny na brigádách – v 

žiletkárně a třídírně odpadu. Její reportáže pod názvem Hrdinové kapitalistické práce byly 

uveřejňovány od září na webu A2larm.cz. Během výzkumu se nechala doprovázet 

filmovým štábem pod vedením Apoleny Rychlíkové. Ten zachycoval Uhlovou při různých 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10408111009-cesky-zurnal/216562262600002-hranice-prace/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10408111009-cesky-zurnal/216562262600002-hranice-prace/
https://www.csfd.cz/film/214772-cerne-zrcadlo/prehled/
https://www.csfd.cz/film/245533-spinave-prace/prehled/
https://www.stream.cz/porady/kazma-v-praci
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osobních situacích a dává možnost nahlédnout i na to, jak ona sama se vyrovnávala s 

koloběhem prací, změnami kolektivů, špatnými pracovními podmínkami a odloučením od 

rodiny. Kombinací natočených materiálu tak pro cyklus autorských dokumentů Český 

žurnál vznikl víc jak hodinový film s názvem Hranice práce. Na Mezinárodním festivalu 

dokumentárních filmů v Jihlavě 2017 film získal ocenění pro nejlepší český dokumentární 

film roku a odvezl si také Cenu diváků. 

Diskuze: Po ukončení filmu je vhodné si popovídat se zúčastněnými o jejich pocitech, 

které v nich dokument vyvolal. Proč si aktéři v dokumentu nemohli sehnat lepší práci. Proč 

jsou aktéři v situaci, v jaké jsou. Jak mohou aktéři svou situaci zlepšit. Zaměřit se na 

otázky, zda někoho známého na zmíněných pozicích znají. Zda by takovou práci sami 

dokázali dělat. Z jakého důvodu byl tento dokument natočen. 

3.2.3.2 Finanční gramotnost 

Cíle: Zvýšit finanční gramotnost klientů.   

Časová náročnost: 0,5 – 1 hodina 

Pomůcky: Dataprojektor, PC, internet 

Průběh aktivity: Máme připravenou prezentaci, ve které probíráme tyto témata: Jak by 

měl vypadat vyrovnaný finanční rozpočet; Jak snížit výdaje, když jsou vyšší než příjmy; 

Půjčky – druhy půjček – bankovní, nebankovní, lichváři; Úvěrová smlouva – její 

náležitosti, RPSN; Neschopnost splácet – vymáhání dluhu, exekuce; Průběh exekuce, 

výpočet srážek ze mzdy, jak se bránit; Osobní bankrot – co to znamená, jaké má výhody, 

jak ho dosáhnout. 

Pro zatraktivnění pouštíme např: tyto videa: 

NEZkreslená věda II: 10. Finanční gramotnost: 

https://www.youtube.com/watch?v=ukhM4c-WXoM  

NEZkreslená věda III: Dějiny peněz: 

https://www.youtube.com/watch?v=o_fLzJv6Q9g&index=3&list=PLqmy0o96fQtBXBy_

MXNdQ7a9gcyyLmHqT&t=0s 

https://www.youtube.com/watch?v=ukhM4c-WXoM
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3.2.3.3 Chcete být zaměstnancem 

Cíle: získání přehledu a obecných informací o trhu práce, seznámení se s typy pracovních 

smluv, znalost základů práv a povinností zaměstnance a zaměstnavatele 

Časová náročnost: 4 hodiny 

Pomůcky: vypracované otázky a odpovědi (viz Příloha č. 5), tabule na vyznačení otázek a 

výsledků, papíry a tužky pro soutěžící, odměna 

Popis aktivity:  

Princip hry je založený na hře Chcete být milionářem. Otázky jsou vybrány z okruhů: 

rizika práce na černo, formy pracovních poměrů, dohod a smluv, dostupné služby ÚP, od 

jakého věku mohou pracovat, rozdíl mezi superhrubou-hrubou-čistou mzdou atp. 

Průběh aktivity: 

Dle počtu účastníků zvážíme, zda se hra bude hrát v týmech (2-3 lidé) nebo bude hrát 

každý sám za sebe. Poté hra kopíruje průběh televizní soutěže „Chcete být milionářem“. 

Rozdílem je však to, že týmy nebo jednotlivci proti sobě soupeří po celou dobu a 

neprobíhá žádný rozstřel a nezískávají finanční odměnu. V průběhu hry budou získávat 

body za správně zodpovězené otázky a na konci bude vyhodnocení a následuje i odměna 

pro vítěze (záleží na zvážení).  

3.2.3.4 Najdi se – Různorodost pracovních profesí 

Cíle: Seznámení s trhem práce, zvýšit povědomí o šíři různých profesí, motivace k hledání 

zaměstnání 

Časová náročnost: 1 hod 

Pomůcky: PC, internet, dataprojektor, flipchart 

Popis aktivity:  

Představení množství povolání s podrobným popisem pracovní náplně, požadavků, 

potřebného vzdělání a kvalifikace, výše průměrné mzdy, a volných místech ve zvolené 

lokalitě.  
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Průběh aktivity: 

Mentor si připraví prezentaci na téma trh práce, povolání. Využít může dataprojektor, 

flipchart nebo jiné pomůcky. Prezentace by měla být udělaná stručně jasně a zároveň 

vtipně aby účastníky zaujala. Nemusí být jedna vyčerpávající. Mentor si může připravit 

víc.  

Tip: Portály, které se dají využít:  

„Katalog povolání existujících na trhu práce - Otevřená a všem dostupná databáze povolání 

spravovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky“  

dostupné na adrese http://www.nsp.cz/  

„Integrovaný systém typových pozic“ 

Možnosti pracovního uplatnění jednotlivých oborů a profesí. 

Dostupné na adrese http://istp.cz/   

 

http://www.nsp.cz/
http://istp.cz/
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3.2.3.5 Předveď povolání 

Cíle: kooperace, seznámení se s trhem práce, navázání kontaktu s cílovou skupinou, 

stručné představení projektu 

Časová náročnost: 1 hod 

Pomůcky: kartičky povolání (viz. příloha) 

Popis aktivity: Jedná se jednoduchou aktivitu, kdy vždy dvojce účastníků předvádí 

pantomimicky určité povolání. Tato aktivita má výhodu, že se dá dělat spontánně, bez větší 

přípravy. 

Průběh aktivity: 

Klienti se rozdělí do dvojic. Jednotlivé dvojce si připraví určité povolání, které pak 

následně předvádějí. Ostatní účastníci hádají, o jaké povolání se jedná. Na konci dochází 

k reflexi. Mentor, se účastníků ptá, jestli znali všechna povolání, jestli si dokáží, představit 

že by takové zaměstnání dělali. Ptá se jich na jejich ideální zaměstnání. 
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3.2.4 Nácvik administrativních schopností 

Administrativní schopnosti jsou dnes potřebné skoro v každé profesi, v některé více, v 

některých méně. Bez základních administrativních znalostí můžou klienti těžko žádat o 

práci či vyřizovat svoje záležitosti na úřadě. Jejich zlepšení se proto intenzivně věnujeme i 

v Replayi. 

3.2.4.1 Životopisec 

Cíle: Seznámit účastníky s tím, co je to životopis, k čemu slouží, co by měl obsahovat a co 

ne. Zlepšení dovedností v PC – formátování životopisu, celková úprava, přiblížit důležitost 

motivačního dopisu, zvýšit dovednosti při psaní motivačního dopisu, schopnost efektivně 

vyhledávat informace, time-management 

Časová náročnost: 4 hod 

Pomůcky: PC, MS Office, internet, tiskárna 

Popis aktivity: V průběhu této aktivity by se měl účastník seznámit se základním 

ovládáním MS Office, kde si následně zpracuje i svůj životopis a motivační dopis, se 

kterým se následně může prezentovat u budoucích zaměstnavatelů. Mimo jiné se taky 

během této aktivity účastník seznámí s tím, co je potřeba v těchto dokumentech uvést, co je 

volitelné a co naopak by tam vůbec být nemělo. 

Průběh aktivity: 

Nejprve s účastníky diskutujeme o tom, zda ví, co to životopis je, jestli se s tímto slovem 

někdy již setkali. Po krátké diskuzi vysvětlíme účastníkům, k čemu takový životopis slouží 

a proč je potřebný. Následně necháme účastníky, aby si vytvořili bez předchozích rad svůj 

životopis i motivační dopis, kterým by se prezentovali u potencionálních zaměstnavatelů. 

Účastníci mají dovoleno vyhledávat informace na internetu/posílení schopnosti efektivního 

dohledání informací. Při této aktivitě jsou však omezeni časovým limitem (cca. 45 min). 

Následně budou vyzváni své životopisy, které vytvořili vytisknout a odevzdat mentorovi. 

V případě, že by pro někoho byla znalost ovládání MS Office novinkou, může svůj 

životopis zpracovat na papír ručně. Jde především o zjištění, zda účastník ví, co má 

životopis obsahovat. 
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Poté mentor životopisy s motivačními dopisy rozdá účastníkům mezi sebe tak, aby neměl 

autor ten svůj. Každý zkusí vyhodnotit životopis kolegy tak, jakoby jej měl zaměstnat. 

Vždy následuje reflexe mentora, který v rámci této aktivity předává faktické informace o 

životopisu a vysvětluje účastníkům, co by životopis měl obsahovat, co ne, proč je důležité 

atd. 

Po této aktivitě si účastníci zkusí vytvořit životopis znovu za vedení mentora, který jim po 

celou dobu již podává pomocnou ruku a učí jednotlivé účastníky s programem MS Office, 

s formátováním, obsahem. Výsledkem této aktivity je vytvoření životopisu, který by 

účastníci mohli rozesílat potencionálním zaměstnavatelům. 

3.2.4.2 Kdo židli má, bydlí 

Cíle: motivace k samostatnému životu, zpřesnění představy co je potřeba k samostatnému 

bydlení, orientace v tiskopisech, získaní znalostí ohledně obsahu různých typů smluv 

Časová náročnost: 2 hodiny 

Pomůcky: různé typy formulářů z úřadů, internet, PC, tiskárna, stolečky další pracovníci 

z NZDM. 

Popis aktivity: 

Účastníci projektu mají za úkol získat nové bydlení. K tomuto cíli povede cesta přes různé 

stanoviště, které se na aranžují v prostorách NZDM.  

Průběh aktivity: 

Mentor společně s dalšími pracovníky připraví jednotlivé stanoviště, přes které bude muset 

klient projít, aby se dosáhl bydlení. 

Stanoviště 1 – Vstupní 

Účastník se zde může podívat na různé možnosti bydlení, od bydlení pod mostem, levného 

ubytovaní (pokoj), přes průměrné až po luxusní. Jednotlivé možnosti bydlení budou 

vyobrazeny graficky na papíře i s cenou. Pracovník s účastníky probere, na základě jejich 

preferencí, co by tak asi mohli udělat, aby bydlení získali. Může je odkázat buď na úřad 

práce, kde si mohou zažádat o sociální dávky, nebo na stanoviště kde se získává práce. 
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Účastníci zde dostanou také menší částku fiktivních peněz. Ty pak můžou využít na nákup 

spacáku/jídla, pokud si vyberou “žít“ na ulici, nebo ji využijí na stanovišti hazard.  

Stanoviště 2 – Úřad práce 

Na tomto stanovišti, bude jeden nebo více pracovníků představovat zaměstnance úřadu 

práce. Budou zde k dispozici, různé formuláře žádostí o sociální dávky, hmotná nouze, 

podpora v nezaměstnanosti, žádost o příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení (o ten by 

klienti žádali až případě, že si bydlení už najdou). Pracovník s klienty jednotlivé formuláře 

probere a vysvětlí jim jejich obsah.  

Stanoviště 3 – Hazard 

Zde si účastníci mohou zahrát nějakou hazardní hru, například ruletu. Můžou peníze 

vyhrát, ale pravděpodobnější je varianta, že o své peníze přijdou. Pracovník na tomto 

stanovišti upozorní účastníky na rizika hazardních her a tuto aktivitu jim rozhodně 

nedoporučí. 

Stanoviště 4 – Zaměstnání 

Pokud si účastníci zvolí nastoupit do zaměstnání, zde si mohou vybrat z různých profesí. 

Absolvují fiktivní příjímací pohovor. Pokud uspějí, dostanou fiktivní peníze jako svou 

první výplatu a mohou jít na poslední stanoviště. 

Stanoviště 5 – Bydlení 

Na tomto stanovišti, účastníci zavolají na nabídku bydlení a absolvují prohlídku bytu. 

Pokud uspějí, dosáhnou cíle. Pokud ne, budou motivováni, aby to zkusili znovu příště. 

Účastníci budou také poučeni, že získat bydlení není ještě konec, že je třeba aby se aktivně 

snažili bydlení udržet a zjistí co je k tomu potřeba (platit nájem, energie, dodržovat 

domovní řád, úklid). 

 

Je vhodné, aby na jednotlivých stanovištích byli kolegové, které mají s daným tématem 

nejvíce zkušeností. Např. stanoviště bydlení mohou mít na starosti mentoři projektu 

„Podané ruce na cestě k udržitelnému bydlení“, hazard kolegové z „Centra komplexní péče 

v Olomouckém kraji“. Mentor projektu by měl být v pozici jakéhosi doprovodného rádce, 

či nápovědy, a být k dispozici účastníkům během procházení stanovišť. 
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3.2.5 Měkké dovednosti/soft skills 

3.2.5.1 Příběh ze života  

Cíle: podnícení a rozvoj skupinové spolupráci, rozvoj komunikace a taktického 

strategického uvažování, uvědomění si rizik nelegální činnosti, problematiky hazardu, 

záškoláctví, pasivního způsobu života a odpovědnosti za své chován, rozvíjení 

představivosti a kreativity 

Časová náročnost: 2 hodiny 

Pomůcky: Připravený chronologický příběh s alternativními dějovými linkami; flip-

chart/tabule; 3 hrací kostky, další pomůcky závislé na konkrétním vyprávění příběhu 

(peněženka, peníze, mobil, internet apod.)  

Popis aktivity: 

Mentor prezentuje reálný příběh, se kterým se oni samotní mohou ztotožnit a vcítit do dané 

situace. Příběh v určitých úsecích nechává klientům na výběr z několika 

možností/životních událostí (hledat si práci X vzít práci na černo). Rozhodnutím ovlivní 

následující události a musí na ně reagovat. 

Spočívá v navrhnutí příběhu v ich formě, který je stavebním prvkem hry a měl by být 

napsaný běžným hovorovým slovníkem. Příběh dává ve svém průběhu účastníkům na 

vybranou mezi dvěma a více možnostmi (nebo jim jen uměle navodí možnost volby), od 

kterých se odvíjí další směřování příběhu a tím se příběh větví na několik dějových linek. 

Toto větvení je nejnáročnější na přípravu z důvodu smysluplného odvíjení příběhu, neboť 

rozhodnutí na začátku hry ovlivňují možnosti v dalších částech hry a je nutné s nimi 

počítat.  

Průběh aktivity: 

Na začátku hry se účastníkům představí koncept hry a věci, které mohou v rámci příběhu 

využít, neboť je má daná osoba z příběhu u sebe. Tyto věci je možné mít sepsané na flip-

chartu a postupně je odškrtávat nebo je mít reálně na viditelném místě a poté, až se využijí, 

se odloží.  

V průběhu hry je dobré reagovat na zvolenou volbu a diskutovat o jejích možných 

následcích. Proto je dobré mít připravené vhodné argumenty nebo vodítka, které by 

zúčastněným mohli pomoci.  
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Po skončení příběhu je prostor pro diskusi a to, jak hodnotí chování hlavního představitele 

příběhu. Například to, co si myslí, že udělal dobře a naopak to, kde jeho rozhodnutí bylo 

špatné a sami by se takto nerozhodli. S ohledem na tyto okolnosti je dobré zmínění rizik 

plynoucích z takovéhoto chování a poukázání na možnosti správných řešení daných 

situací.  Návrh příběhu viz Příloha č. 6.  

3.2.5.2 RPG 

Cíle: Cílem je v rámci kombinované pohybově zážitkové hry namotivovat děti k 

aktivnějšímu způsobu zábavy, posílit a podpořit komunikaci v rámci vrstevnické skupiny 

napříč věkovými kategoriemi, zapojení všech v rámci skupiny do vzájemné kooperace, 

posílení pocitu, že kooperativní jednání je výhodné, učení se společnému rozhodování ve 

skupině na základě hledání konsensu, příprava půdy pro otevření tématu jak je důležité si 

pamatovat svoje rozhodnutí z minulosti a umět se z nich poučit, dostat se přirozenější 

cestou k tématu „důležitosti“ rozhodování se v životě na základě zvážení možných 

důsledků ve skupině dětí potenciálně ohrožené sociálně nežádoucími jevy.  

Zaměřeno: kooperace, komunikace ve skupině, paměť, trpělivost, organizační schopnosti, 

asertivita ve vrstevnické skupině, primární prevence rizikových společenských jevů (práce 

na černo, dluhy, závislosti..)  

Počet hráčů: individuálně i skupinově (nejlépe tříčlenné skupiny) 

Časová náročnost: 25 – 60 minut 

Pomůcky: vytištěné papíry, izolepa, připínáčky, provázky, dostatečný prostor 

Průběh hry: Podobně jako aktivita „Příběh ze života“ je tato aktivita zprostředkováním 

rozmanitého příběhu s možnostmi rozhodnutí. Stejně, jako tomu je 

v počítačových/konzolových a deskových hrách.  Příběh lze zpracovat podle konkrétního 

tématu (práce na černo, závislosti, patologie...) a přizpůsobit i jeho náročnost počtem 

herních karet i samotným větveným příběhu a jeho náročnosti mezi  jednotlivými 

rozhodnutími.  

V prostoru rozvěsíme 36 papírů (na každém papíru jedno číslo od 1 do 36). Začíná se na 

čísle 1, které otevírá zadaný příběh a umožňuje se zúčastněným rozhodnout mezi třemi 

dalšími možnostmi, odkazujícími na konkrétní kartičky s čísly (2, 7, 10). Takto se příběh 

dále větví s každou zvolenou kartou a daným zvoleným rozhodnutím. Příběh obsahuje 

několik nelehkých rozhodnutí, které zúčastněné mohou v příběhu posunout vpřed, pokud 
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zvolí sociálně chtěné rozhodnutí a zároveň i vrátit na úplný začátek, pokud se rozhodnout 

riskovat, či zvolí zásadně nechtěné jednání (vzít práci načerno, opít se, požít drogu, vloupat 

se, krást, být agresivní...). Cílem je se dostat do cíle, který ztotožňuje dosažení určitého 

milníku v příběhu jako získat práci, dorazit na určité místo anebo získat poklad. Návrh 

příběhu viz Příloha č. 9. 

 Vyhodnocení a diskuze: Na závěr je možné udělat závěrečné zhodnocení s celou 

skupinou. Je možné reagovat na aktuální prožitky, nebo si pomáhat následujícími 

otázkami: Jak se vám rozhodovalo, když jste byli sami a když jste byli ve skupině? Mají 

starší vždy pravdu, je dobré je vždy poslechnout? Je dobré si pamatovat svoje rozhodnutí, 

svoje správné rozhodnutí, i svoje nesprávné rozhodnutí, nebo je to jedno? Bylo pro vás 

těžké prosadit svůj názor ve skupině? Jste si schopni přiznat vlastní chybu? Rozhodovali 

byste se teď zpětně jinak, když už víte, jak to mohlo dopadnout? Jak si myslíte, že by to 

probíhalo v běžném životě? Co nám chtěl příběh sdělit? 

Hádanky  

Cíle: Zlepšit logické myšlení, zamyšlení nad různými povoláním,  

Časová náročnost: 1 hodina 

Pomůcky: obrázky s hádankami, dataprojektor, PC, internet, tabule, flipchart 

Popis aktivity: 

Aktivita humornou formou, nabádá k přemýšlení nad šíři různých zaměstnání. Pracovním 

má připraveny obrázky, které v sobě skrývají zaměstnání a účastníci hádají jaké. Obrázky 

jsou promítány na dataprojektor nebo jsou vytištěné (možno použít i v terénu). Je dovoleno 

používat internet na dohledání si informací. 

Průběh aktivity: 

Ver. 1.: Obrázky jsou promítány na dataprojektor nebo jsou vytištěné (možno použít i 

v terénu). Účastníci mají dovoleno používat internet na dohledání si informací. Příklady 

hádanek jsou v příloze č. 7. 

Ver. 2.: Aktivita se obrátí a tvůrci hádanek jsou samotní zúčastnění. Zúčastnění mají sami 

vytvořit podobné hádanky a prezentovat je osattním zúčastněným. Tímto zapojí svoji 

kreativitu a podle svých zkušeností budou prezentovat daná povolání.  
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3.2.5.3 Escape game 

Cíle: Zlepšit logické myšlení, kooperace,  

Časová náročnost: 1 hodina 

Pomůcky: místnost připravená na hru, pomůcku velice individuální a rozmanité, komerční 

prostor 

Popis aktivity:  

Cílem hry je najít klíč a uniknout z místnosti. Smyslem hry je zapojit všechny zúčastněné 

do řešení několika hádanek, které jsou rozmístěné různě po klubu. K řešení hádanek budou 

muset využít internet (v případě připravené hry), spolupracovat a rozvrhnout si úkoly. 

Průběh aktivity: 

Hra může být vytvořena v podmínkách klubu/ místnosti. Pracovníci se můžou inspirovat 

již vytvořenými hrami, nebo si vytvořit svou přesně podle svých potřeb.  Možno si i 

zakoupit escape game jako deskovou hru. Po skončení hry jsou účastníci vyzváni k reflexi, 

k zamyšlení na to co se naučili. 

3.2.5.4 Maturita na nečisto 

Cíle: Zvýšení motivace doplnit si vzdělání 

Časová náročnost: 1 hodina 

Pomůcky: papír, tužka, dataprojektor 

Popis aktivity:  

Náplň vychází ze hry „Chcete být milionářem“, která je doplněna o didaktické otázky 

maturitních SCIO otázek. 

Průběh aktivity: 

Mentor rozdá účastníkům papíry a tužky, pak promítá přes dataprojektor otázky a možnosti 

odpovědí.  

Pak vyhodnotí správné odpovědi a sdělí, klientům, že se jednalo o maturitní otázky. A že 

pokud jim, přišli jednoduché, vůbec se nemusí bát maturity. 

Otázky uvádíme v příloze č. 8 



 

___________________________________________________________________________________________________ 

REPLAY (Práce hrou)                                                                Společnost Podané ruce o.p.s. 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006358                   www.podaneruce.cz 

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OPZ a státního rozpočtu ČR                    Strana 33 

 

3.2.5.5 Autoškola testy 

Cíle: Reálná zkouška náročnosti závěrečných testů v autoškole. Zúčastnění si nanečisto 

vyzkouší splnit závěrečné testy z pravidel silničního provozu, tak, jak by tomu bylo na 

závěrečných testech v autoškole. Tato zkušenost pro ně může být směrodatnou ve smyslu 

snížení obav z náročnosti těchto testů a získáním ŘP si velmi pomohou v možnostech 

pracovních uplatnění.   

Časová náročnost: 40 – 60 min 

Pomůcky: projektor, notebook, testové otázky z pravidel silničního provozu, možnost 

využití webových testů anebo interaktivních aplikací pro mobilní telefony 

Popis aktivity: 

Zúčastněným jsou pomocí projektoru prezentovány otázky z pravidel silničního provozu. 

Mohou být využity i jiné prostředky, které zpestří průběh této soutěže – využití aplikací 

s mobilními telefony.   
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3.2.5.6 Manufaktura 

Cíle: motivace k vzdělání a získání zajímavé práce 

Časová náročnost: 1–2 hodiny 

Pomůcky: papír, nůžky, tužka, provázek, brčka, vytištěné pracovní nabídky a statistiky 

Popis aktivity: 

Skupinová hra, v níž každý z členů vykonává jednu určitou a opakující se pracovní činnost. 

Výsledkem snažení je vytvoření hotového „produktu“, který je výsledkem skupinové 

spolupráce a soutěživosti.  

Hra má poukázat na praktickou a monotónní práci některých profesí-pracovních pozic, 

zaměřených na pásovou výrobu s několika směnami. Tyto profese a pracovní náplň, jsou 

mnohdy jedinou možnou volbou pro klienty s nízkým vzděláním. Z důvodu náročnosti, 

monotónnosti a nezáživnosti pracovní náplně, tyto pracovní místa klienti často po krátké 

době opouští.  

Podstatnou a hlavní částí hry je diskuse na závěr, kdy se klientů zeptáme na to „jak se jim 

hra líbila“ a zda by ji byli schopni hrát ještě několik hodin. Poukážeme na to, že podobné 

úkony vykonávají pracovníci na obdobných pracovních pozicích ve velkovýrobě, práce na 

směny a podobně. Jako alternativu klientům nabídneme vytištěné pracovní nabídky, kde 

mohou porovnat pracovní náplň pro zájemce se základním vzděláním a pro zájemce 

s vyučením/SŠ, Poukážeme rovněž na rozdíl ve výši mezd. 

Průběh aktivity: 

1. Člen: Ve stoje vystřihne kolečko z papíru a položí jej na zem vedle druhého člena  

2. Člen: Zvedne kolečko ze země a vystřihne ve vystřiženém kolečku menší kolečko. 

To kolečko poté donese na druhou stranu místnosti.   

3. Člen: Ze svého místa zajde pro kolečko na místo, kde jej nechal předchozí kolega a 

vrátí se na své místo. Protáhne vytvořeným menším otvorem slámku a výsledný 

výtvor vloží do krabice a sváže jí provázkem.   

4. Člen: Rozbalí krabici. Protáhne slámkou provázek a zabalí výtvor do krabice a na 

krabici napíše čas dokončení.  

5. Člen: V průběhu hry zapisuje časy jednotlivých splněných úkonů. Otevře krabici. 

Zhodnotí kvalitu výrobku a oznámkuje výrobek. Zabalí a zaváže krabici a odnese ji 

na vyhrazené místo.  … a znovu dokola s dalším výrobkem  
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3.2.5.7 That's You!, Frantics, Overcooked, Footbal Manager, … 

Cíle: Zprostředkování sebepoznání pomocí interaktivních skupinových her na PlayStation 

4/PC 

Časová náročnost: 1-4 hodiny 

Pomůcky: PlayStation 4 nebo PC, projektor, 4 - 6 mobilních telefonů nebo tabletů s OS 

android nebo iOS 

Popis aktivity: Účastníci pomocí herní náplně rozvíjí svůj postřeh, rychlost, analytické 

vyhodnocování, práci pod tlakem, nutnost rozhodování v nesnadných a obtížných 

situacích. Díky tomu pracují na svém sebepoznání, které získají i díky zpětné vazbě od 

ostatních účastníků hry.  

Průběh aktivity That's You!: 

Účastníci si zahrají společenskou hru, která je... jenom o nich a tom, jak na ně pohlíží 

ostatní účastnící. Čím lépe znají jeden druhého i sami sebe, tím více bodů dostanou. 

V základu hra obsahuje přes 1000 otázek zaměřených na charakteristiky osobnosti, volný 

čas a školu. Zároveň je možné přidávat vlastní otázky, v našem případě doplněné o oblasti 

trhu práce, financí, vzdělání, kvalifikace a dalších oblastí zaměřených na cíle projektu. 

Díky využití mobilních telefonů/tabletů, účastnící plní kreslící výzvy, úkoly se selfie 

fotkami a další aktivity, které představují doplnění o prvek kreativity a přirozené 

soutěživostí, umožňující zakomponovat do hry složitější otázky a výzvy, které by byly 

v jiném formátu shledány jako nudné a nezajímavé.  

Příklad otázek: Kdo by nejraději nechodil do práce a prospal celý den? Kdo se v práci 

omluvil na nemoc a nebyla to pravda? Kdyby se blížil konec světa a zbývaly by poslední 

hodiny, kdo zůstane doma a dodělá si domácí úkoly? Koho byste měli v práci nejraději za 

svého kolegu? Kdo se v práci nejvíc fláká? Jak vypadá ___ když přijde po práci domů? 

Kdo by chtěl být tajně kadeřníkem? Kdybyste ztroskotali na ostrově, s kým byste tam 

vydrželi nejkratší dobu? Kdo je největší dříč? Byl by ___ dobrým automechanikem? Vyfoť 

tajně toho, kdo v práci/škole usnul. Je ___ zodpovědný?  Měl by ____ se raději vrátit do 

školy? Kdo měl ve škole nejlepší známky? Kdyby sis musel od někoho půjčit, kdo by to byl? 

Kdo utratí nejvíce peněz za hlouposti? …. 
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Průběh aktivity Frantics: 

Frantics obsahuje 15 miniher až pro čtyři hráče, v nichž čekají různorodé soutěže sahající 

od frenetických akčních soubojů v aréně až po strategické, tahově orientované hry. Formát 

her umožňuje zapojení členů různých věkových skupin a jejich spolupráci, která je 

mnohdy u jiných her omezená. Minihry a jejich průběh ovlivňuje herní moderátor a 

samotnou herní náplň, která staví na spolupráci i nutnosti plnit úkoly jako jednotlivec, 

postřehu, rychlosti, analytickém vyhodnocování obohacuje a komplikuje pomocí tajných 

zpráv a úkolů každému hráči. Je na každém hráči, zda tyto zprávy a úkoly chce a dokáže 

splnit, protože jsou založeny na znalosti ostatních spoluhráčů a jejich vzájemných vztazích. 

Tímto si prakticky nacvičují náročnost rozhodování pod tlakem s nedostatkem času, 

důvěru a zklamání z podrazů, nutnost plánování dopředu, kalkulovat s financemi, 

zodpovědně hospodařit s nedostatkem zdrojů, plnit několik úkolů naráz, pozornost a 

paměť.   

Průběh aktivity Overcooked:  

Overcooked je chaotická co-op hra na vaření v restauraci pro jednoho až čtyři hráče. 

Účastníci musí pracovat jako tým, musí připravit, vařit a servírovat řadu objednávek 

předtím, než se zákazníci naštvou. Každý z účastníků má na starosti svou určitou část 

kuchyně a s ní spojenou konkrétní činnost a podíl na zadaném úkolu. Kooperace a souhra 

na plnění úkolů všemi hráči je základem k úspěchu a každý nesoulad ve spolupráci a 

špatná komunikace mezi hráči může vést ke kontraproduktivitě a celkové prohře. Účastníci 

se díky herní náplni učí spolupracovat, komunikovat a konkretizovat své požadavky.  

Průběh aktivity Footbal Manager: 

Fotbaloví manažeři jsou ukázkovou souhrou fotbalu jako velmi častého koníčku klientů a 

taktického myšlení. Při využití statistiky, pravděpodobnosti, finančního managementu a 

time-managementu, práci s riziky a nejistotou si účastníci tyto zmíněné oblasti nepřímo 

osvojují a zdokonalují se v nich. Tyto kompetence využijí ve svém běžném životě a mohou 

být i nástrojem prevence gamblingu a sázení na sportovní utkání, jelikož si účastnící 

prakticky vyzkouší to, že statistika je svou určitou částí o náhodě a výhra není nikdy jistá.  

Průběh hry Hidden Agenda: 

Hidden Agenda je hra, kde mají zúčastnění za cíl dopadnout sériového vraha. V průběhu 

hry jsou předkládána obtížná rozhodnutí, etické problémy i dilemata. Na rozhodnutí mají 

zúčastnění jen několik sekund a jsou tak pod neustálým stresem. Hra na jejich rozhodnutí 
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reaguje a příběh se větví na stovky dějových linek. Rozhodnutí, chyby i nevyužité 

možnosti nejdou vrátit zpět a tak s těmito rozhodnutími příběh pokračuje až do konce. 

Z tohoto hlediska hra umožňuje znovuhratelnost s různými konci. Současně může hru hrát 

5 osob na mobilním telefonu. Společně se zapojují do vyšetřování a vzájemně si pokládají 

otázky – například to, komu nejvíc věří nebo kdo si pod tlakem zachová nechladnější hlavu 

a bude cenným kolegou v nebezpečné situaci. Nejlépe hodnocený člen týmu má poté 

možnost převzít velení a mít zásadní vliv nad rozhodováním a zadávat úkoly dalším 

členům. 

Díky této aktivitě si zúčastnění nanečisto vyzkouší náplň práce policisty, vyšetřovatele a 

detektivů. Každá z rolí vyžaduje určitou míru zodpovědnosti a osobnostních postojů, které 

hráči ukáží, jak by si na dané pozici vedl. Díky nutnosti spolupráce se v týmu ukáže to, kdo 

je vhodný na vedoucí pozici, kdo dokáže jednat ve stresu a zároveň si udrží dobrý vztah a 

důvěru se svými kolegy. Hra díky nevratnosti rozhodnutí poskytuje prostor pro diskusi a 

rozvedení mnoha etických problému a dilemat, se kterými se zúčastnění mohou ve svém 

pracovním životě setkat. 
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3.2.5.8 Postav věž postav tým! 

Cíle: Spolupráce v týmu, Zlepšit logické myšlení, objevení skrytých předpokladů 

Časová náročnost: 45 minut 

Pomůcky: marshmallow, špejle/špagety, izolepa, provázek, dataprojektor, PC, internet 

Popis aktivity: Jedná se o řešení tzv.: Marshmallow výzvy. Několikačlenné týmy (3-5) 

mají za úkol postavit co nejvyšší věž z marshmallow, špejlí, provázku a izolepy. Aktivita 

je zaměřená zejména na schopnosti uplatňované v týmu.  

Průběh aktivity: 

Mentor připraví atraktivní plakátek s krátkým popisem. Jednoduchým lákadlem může být 

mimo jiné to, že si všichni můžou dát marshmallow. Aktivita se dá dělat i spontánně, 

pokud má mentor vše předem připravené.  

Před začátkem aktivity si hráči utvoří týmy. Bylo by dobré, kdyby jeden tým tvořili i 

ostatní pracovníci NZDM. Mentor, vysvětlí, že jde o to použít daný materiál a postavit do 

18 minut, co největší věž, s tím, že marshmallow musí být na hoře. 

Mentor rozdá potřebný materiál: 20 špaget, 1 m izolepy a 1 m provázku, 1 marshmallow. 

Po skončení „stavební fáze“ mentor s účastníky reflektuje to, co zažili, co se naučili.  

Nakonec pak pustí na dataprojektoru video z TEDx. 

https://www.ted.com/talks/tom_wujec_build_a_tower  

Touto aktivitou se zabývá Tom Wujec, který ji krásně popisuje na svých stránkách: 

https://www.tomwujec.com/design-projects/marshmallow-challenge/ 

 

3.2.5.9 Zkus si být opravářem 

Aktivita využívá situací na klubu, kdy je možné klienty zapojit do drobných oprav, 

skládání nábytku, malování, renovací a podobných činností, které vyžadují zručnost a 

znalost postupů. Díky těmto situacím si klienti mohou vyzkoušet například opravu 

hudebních zařízení, kdy je potřeba využít pájky, jemné práce s připojováním konektorů a 

znalosti bezpečnosti a základů fungování elektroniky. Při pomoci se skládáním nábytku se 

musí zorientovat v návodu a domluvit se na postupu a rozdělení úkolů, což mnohdy končí 

neshodou v názorech a o to častějšími chybami a patovými situacemi. Tyto aktivity jsou 

mnohdy jedinou situací, kdy se klienti dostanou do kontaktu s nářadím, dozví se informace 

https://www.ted.com/talks/tom_wujec_build_a_tower
https://www.tomwujec.com/design-projects/marshmallow-challenge/
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o fungování elektroniky a naučí se a prakticky si vyzkouší běžné činnosti, ke kterým se ve 

svém sociálním prostředí jinak nedostanou. 

3.2.6 Nácvik jednání při výběrovém řízení 

Tento soubor aktivit má za cíl prakticky klienty připravit na výběrové řízení. Aktivity 

realizuje mentor i metodik projektu.  

3.2.6.1 Rozmluv se 

Cíle: Cílem je pomoci klientům překonat bariéru v komunikaci s cizími lidmi a rozmluvit 

se. Zlepšení se v komunikaci obecně a zlepšit svoji formální komunikaci. Nanečisto si 

vyzkoušet jednu z aktivit, využívanou na některých pracovních pohovorech. 

Časová náročnost: 40 min – 60+ min, v závislosti na počtu zúčastněných 

Pomůcky: kartičky s připravenými slovy (produkty) 

Popis aktivity:  Zúčastnění mají za úkol mluvit minutu o určitém produktu/věci, kterou si 

vytáhnou na některé z kartiček. Cílem je danou věc v rozhovoru zmínit co nejvíce krát. 

Zúčastnění si mohou zvolit například formu prodejce, který například prodává pračku 

(která byla na kartičce, kterou si zúčastněný vytáhl) a snaží se ji ostatním prodat, 

vynachválit a prezentovat její funkce. V ostatních případech mohou vyprávět pohádku, 

popisovat recept anebo vlastní příběh ze života. 

3.2.6.2 Ústní kolo – jak ano jak ne. 

Cíle: Zvýšit kompetence klientů při osobním pohovoru, Zbavit se ostychu účastnit se 

výběrového řízení 

Časová náročnost: 2 hodiny 

Pomůcky: dataprojektor, PC 

Popis aktivity: Aktivita atraktivním způsobem přibližuje atmosféru výběrového řízení.  

Průběh aktivity: Před začátkem aktivit zaměřených na nácvik jednání při výběrovém 

řízení si společně s účastníky projektu pustí naučná, ale i vtipná videa o tom, jak by mohl 

takový pohovor vypadat (viz. níže). Nejdříve se začne těmi vtipnými, jak se to dělat nemá, 

pak videa která jsou míněna vážně. Po ukončení každého videa si v rámci diskuze sdělí 
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mentor s účastníky své dojmy a zkusí videa analyzovat. Na závěr promítání účastníky 

upozorníme, že jednou z aktivit bude právě i účast na fiktivním pohovoru, který se bude 

natáčet a společně si poté rozebereme správná a chybná jednání, kterých se účastník 

dopustí. 

Tipy na tematická videa:  

Vtipné: 

 https://www.youtube.com/watch?v=D9k4cpPOwUY 

Absolvent na pohovoru: 

https://www.youtube.com/watch?v=22Vp6bUDRF8 

Klišé: 

 https://www.youtube.com/watch?v=W5A1yWesgZc 

Nonverbální komunikace: 

 https://www.youtube.com/watch?v=UWaGGO73jkU 

Jak uspět na pohovoru:  

https://www.youtube.com/watch?v=6fNwYm0bS9I 

3.2.6.3 Zavolej zaměstnavateli 

Cíle: správná telefonická komunikace, zlepšení komunikačních dovedností,  

Časová náročnost: 1–2 hodiny 

Pomůcky: vysílačky/telefon/jiná rekvizita, vytvořený nebo vyhledaný inzerát, PC, Internet 

Popis aktivity: 

Účastníci se během této aktivity naučí, jak správně telefonicky komunikovat. Budou vědět, 

že se musí nejprve představit, zjistit, zda komunikují s kompetentní osobou a že až poté 

mohou řešit daný problém.  

 

Průběh aktivity: 

Účastník bude mít za úkol na pracovních portálech popř. v novinách najít takovou nabídku 

práce, která by jej zaujala, a chtěl by se na ni přihlásit. Poté si dohledá kontakt na 

https://www.youtube.com/watch?v=D9k4cpPOwUY
https://www.youtube.com/watch?v=22Vp6bUDRF8
https://www.youtube.com/watch?v=W5A1yWesgZc
https://www.youtube.com/watch?v=UWaGGO73jkU
https://www.youtube.com/watch?v=6fNwYm0bS9I
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pracovníka, který byl v inzerátu uveden. Cílem této aktivity je, aby byl účastník schopen 

kontaktovat kompetentní osobu a telefonicky komunikoval dle etických zásad. Předtím, 

nežli, bude účastník „zaměstnance“ kontaktovat, domluví se s mentorem, jakou informaci 

má za úkol zjistit (v inzerátu nebyla uvedena emailová adresa, na kterou může zaslat 

životopis, ujasnění si náplně práce, atd.) 

3.2.6.4 Dream job 

Cíle: zlepšení komunikačních dovedností, schopnost prezentovat se na výběrovém řízení, 

rétorika, osvojení si prvků nonverbální komunikace, sebereflexe 

Časová náročnost: 4 hodiny 

Pomůcky: kamera, projekční plátno a projektor,  

Popis aktivity:  

V rámci této aktivity si nacvičí účastníci chování na pohovoru. Budou vědět, jak se 

představit, co vše je důležité na pohovoru sdělit, jak se prezentovat. Zajímavým prvkem je 

to, že si mohou účastníci vyzkoušet i roli zaměstnavatele. Mohou tak názorně vidět průběh 

pohovoru ze strany „druhé“. Na konci natáčení je možné situaci obrátit a natočit cíleně 

videa – Jak se nechovat na pohovoru apod. 

Průběh aktivity:  

Klienti si zkusí nanečisto pracovní pohovor. K této aktivitě by již měli mít účastníci 

vytvořený životopis, se kterým se budou na „pohovoru“ o práci ucházet. Skupiny se 

rozdělí dle počtu účastníku a poté si rozdělí role. Jeden účastník bude uchazeč, zbytek 

komise u pohovoru, popř. jeden uchazeč – jeden zaměstnavatel. Poté by si měli role 

obrátit. Pohovor bude natáčen na kameru a poté jako video-tréning zpětně zhlédnut a 

vyhodnocen.   

3.2.7 Cestování 

Úvodem: 

Cestování je i nedílnou součástí každodenního života a stejně jak nám využití dopravních 

prostředků a infrastruktury nesmírně pomáhá a usnadňuje například cestu do práce/školy, 

tak může být i na druhou stranu nesmírně problematickou překážkou pro ty, kteří tyto 
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služby neumí i nemohou z různých důvodů využívat. To, že cestování může být velkou 

překážkou, jsme si uvědomili v rámci aktivity s klienty, kteří ve svých 15-17 letech, byli 

poprvé mimo své rodné město a cestování vlakem, tramvají, hledání cestovního spojení, 

orientace v odjezdech a nákup jízdenek, pro ně byl zcela novým zážitkem. 

Cíl: Naučit klienty využívat veřejnou hromadnou dopravu 

Popis aktivit:  

Cestování je činnost spojená s mnoha aktivitami, které projekt realizuje. Díky možnosti 

cestování můžeme klientům zprostředkovat aktivity dostupné na jiných NZDM, jako je 

například hudební/nahrávací studio v Olomouci a aktivity v terénu mimo okolí daného 

NZDM. Aktivitou cestování v městské hromadné dopravě zde myslíme následující body: 

- vyhledání počátečního a cílového místa na mapě a využití funkce StreetView pro 

co nejlepší zorientování se v daných místech a jejich okolí, 

- vyhledání samotných dopravních spojení a jejich kombinací pro co nejvyšší 

efektivitu, časové a finanční možnosti, 

- vyhledání ceny za dopravu, 

- domluva na konkrétním čase srazu na den aktivity a způsobu předání informací 

mezi všemi zainteresovanými 

- orientace na stanici/nástupišti, nákup jízdenek, 

- orientace v tabulkách odjezdů a sdělení informačních tabulí odjezdů vlaků, 

vyhledání nástupiště a koleje, 

- orientace ve stanicích/zastávkách, nástup a výstup z dopravního prostředku 

Pro usnadnění cestování a orientaci v neznámém prostředí klientů a předcházení tomu, že 

se klienti ztratí je aktivita doplněna o následující:  

- představení možností plánování tras na stránkách mapy.cz a Google maps a jejich 

návazných aplikací na mobilním telefonu/tabletu, 

- představení možnosti stažení map a navigace offline, 

- představení mobilních verzí aplikací vyhledávání spojů hromadné dopravy idos.cz 

a Českých drah cd.cz a jejich funkcí, 

- nácvik toho, kde hledat informace, když nelze využít předchozí možnosti. 
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3.2.7.1 Cestou necestou 

Cíle: orientace v neznámém prostředí, nácvik cestování městskou hromadnou dopravou; 

schopnost využít dostupných prostředků, usnadňujících orientaci v dopravních spojení a 

prostředí 

Časová náročnost: 1–2 hodiny 

Pomůcky: mapa, mobilní telefon, aplikace pro vyhledání dopravního spojení, GPS 

navigace 

Popis aktivity: 

Mentor dá účastníkům za úkol se dostat/dopravit na určité místo na základě zkušeností 

nabraných v předchozích aktivitách. Jedinou pomocí je vytištěná mapa, díky které by se 

účastnící měli dokázat zorientovat a dostat na požadované místo. Pokud mapa nebude 

dostatečným prostředkem ke splnění úkolu, mohou využít například svůj (zapůjčený od 

mentora) mobilní telefon s GPS navigací a vypomoci si touto cestou. Mentor může na 

mapě vyznačit různá signifikantní/záchytná místa, která mohou účastníkům napovědět a 

naučit je se pomocí nich orientovat i při jiných situacích.  

3.2.7.2 Vytvoř mapu 

Cíle: Zlepšit svou prostorovou orientaci a paměť. Činnost využitelná při cestování, cestách 

na pohovor a orientaci v neznámém prostředí. Nácvik komunikaci s neznámými lidmi. 

Zlepšení komunikace v týmu, spolupráce, rozdělení kompetencí a rolí.  

Časová náročnost: 1 hodina 

Pomůcky: Papír, psací potřeby, internet, mapy, vysílačky 

Popis aktivity:  

Ver. 1.:  Zúčastnění mají za úkol nakreslit mapu podle paměti a soutěží mezi skupinami o 

tu nejvíce věrohodnou mapu 

Ver. 2.: Rozdělení do dvojic: Jeden člen, který využije dříve vytvořené mapy, naviguje 

druhého člena, který sedí u počítače, na určité místo. Tímto se ověří přesnost dříve 

vytvořené mapy. 
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Ver. 3.: Rozdělení do dvou skupin.. Jedna skupina se snaží nazpaměť naučit zadanou cestu 

na neznámé mapě a poté tuto cestu vysvětlit druhé skupině, která se podle těchto rad na 

mapě snaží dostat do cílové stanice.  

Ver. 4.: Rozdělení do dvou skupin. Obě skupiny mají mapy stejného místa – jedna skupina 

cestovní mapu a druhá leteckou. Pomocí vysílaček se snaží jedna skupina navigovat 

druhou skupinu na určené místo. Tato aktivita může být součástí větší aktivity – Escape 

game. 

 

3.3 KA 3 MINE CRAFT 

Cílem této aktivity, je přiblížit klientům reálnou představu o konkrétních profesích, a 

rozšířit povědomí o širokých možnostech jednotlivých zaměstnání. 

3.3.1 Pracovní workshopy 

Cíle: získání informací o vybraných profesích, rozšíření povědomí o možnostech trhu 

práce 

Časová náročnost: 2 hodiny 

Pomůcky: dataprojektor 

Popis aktivity: 

Jde o interaktivní prezentace profesí atraktivních pro cílovou skupinu, při nichž si účastníci 

projektu jednoduše prakticky vyzkouší jejich náplň.  

Průběh aktivity: 

Mentor podle zájmu účastníků domluví prezentaci lektora, profesionála ve svém oboru.  

Ten představí svou profesi, zejména teoreticky, a pokud to bude možné využije i praktické 

ukázky (zvukař). 

Aktivita v jednom místě probíhá pravidelně v rozmezí dvou týdnů. Lektoři jsou domluveni 

předem na několik týdnů a aby klienti věděli kdo je čeká. Klienti sami mohou navrhnout 

jakou profesi by chtěli vidět.   

Aktivita probíhá buď v prostorách NZDM nebo spolupracujících organizací. Např. Ecce 

Homo Šternberk.  
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Tip: Mentor může klienty do této aktivity zapojit předem, třeba tvorbou plakátku nebo 

zjišťováním si informací i profesi. 

3.3.2 Pracovní ochutnávky 

Cíle: získání informací o vybraných profesích, rozšíření povědomí o možnostech trhu 

práce 

Časová náročnost: 2 hodiny 

Pomůcky: PC, internet 

Popis aktivity: Jedná o krátkodobé exkurze do různých firem, továren, dílen, … 

Průběh aktivity: 

Vybereme výrobce a firmy zaměřené na řemesla (např. truhlářská dílna, autoservis) nebo 

na zajímavé obory (např. design studio). Pracoviště navštíví skupina účastníků projektu za 

doprovodu mentora, průvodcem bude některý z vedoucích pracovníků/odborníků firmy. 

Při návštěvě se účastníci projektu prakticky seznámí s chodem daného provozu a 

typickými profesemi, které s ním souvisí, a to včetně možnosti vyzkoušet si např. ovládaní 

určitého stroje či technologie. 

 

3.4 KA 4 PATHFINDER 

Poradenství a vzdělávání – pracovní a finanční gramotnost. 

3.4.1 Poradenství 

Poradenství probíhá individuální formou, buď na základě poptávky jednotlivých účastníků, 

nebo na základě mentorovi nabídky směrem k účastníkovi. Poradenství může být na různá 

témata, podle zájmu účastníků. Nejčastěji se však zaměřujeme na témata pracovní a 

finanční. 

Pracovní 

Jedná se zejména o předávání informací o trhu práce, o registraci na ÚP, při volbě kurzů 

dalšího profesního vzdělávání a volby vhodného povolání.  
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Individuálně může mentor s účastníky nacvičovat pohovor při výběrových řízeních, 

asistovat při kompletaci nezbytné dokumentace (CV, vysvědčení, certifikáty apod.). 

Finanční  

Mentor předává základní informace týkající se finanční gramotnosti, dluhové 

problematiky. Může s klientem projít různé smlouvy, účetní doklady, principy hospodaření 

s osobním rozpočtem. 

3.4.2 Vzdělávání 

Vzdělávání probíhá formou jednoduchých kurzů, které připraví metodik, mentor, nebo jiní 

pracovníci Společnosti, kteří se danému tématu věnují. 

Znalosti získané v jsou ověřovány jednoduchým testem (viz příloha č. 12). 

Metodik/mentor aktivitu vzdělávání provádí atraktivní formou, tak aby klienty činnost 

bavila. Využívá se k tomu třeba dataprojektor, notebook, jiné pomůcky. Vhodné je třeba 

použití hry “Chcete být zaměstnancem” (viz kapitola 3.2.3.3.), která využívá prvky známé 

televizní soutěže. Otázky jsme však nahradili otázkami, týkající níže zmíněných témat.  

1) Analýza lokálního trhu práce – přehledy platů, nedostatek pracovníků v určitých 

oborech, nutná kvalifikace k různým zaměstnáním 

2) Služby ÚP a agentur práce 

3) Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele (viz. Zákon č. 262/2006 Sb, Zákoník 

práce) 

4) Uzavírání pracovních smluv 

5) Finanční gramotnost - při tomto kurzu využíváme mimo jiné tyto 

videahttps://www.youtube.com/watch?v=wYqP4uMq2ZI 

https://www.youtube.com/watch?v=HrQTBqxbNZ0 

https://www.youtube.com/watch?v=ukhM4c-WXoM 

https://www.youtube.com/watch?v=o_fLzJv6Q9g 

6) Bezpečnost při práci, 1. pomoc na pracovišti 

7) Jak si zařídit účet v bance 
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3.4.3 Replay na školách a v jiných zařízeních 

Projekt Replay byl původně koncipován tak aby nabízel své služby v nízkoprahových 

zařízeních, zkušenosti ale ukázali, že v daných NZDM není dostatek klientů starších 15 let. 

Hledáme proto cesty jak projekt rozšířit a oslovit cílovou skupinu. Proto jsme kromě 

základních úvodních workshopů, kterými jsme školy oslovovali už dříve, rozšířili svou 

nabídku pro školská a jiná zařízení. S touto nabídkou oslovujeme školy, dětské domovy, 

internáty, domy pro děti a mládež.   

Nabídka obsahuje 6 témat, která vychází z klíčových aktivit projektu, a je školám 

rozesílána mailem, nebo osobně. Školy si pak podle potřeby zvolí některé z témat, a 

domluví si termín. Aktivity probíhají skupinově nebo individuálně, kdy můžeme pracovat s 

konkrétním studentem v prostorách školy nebo jinde. Dané témata obsahují aktivity a hry, 

které běžně v projektu využíváme, ale jsou upraveny tak, aby více seděli na prostředí 

školské. 



 

___________________________________________________________________________________________________ 

REPLAY (Práce hrou)                                                                Společnost Podané ruce o.p.s. 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006358                   www.podaneruce.cz 

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OPZ a státního rozpočtu ČR                    Strana 48 

 Témata do školy jsou: 

Úvodní workshop - představíme projekt, Zjišťujeme představy a poptávky o 

budoucím uplatnění a na konkrétních příkladech ukazujeme možné nabídky 

spolupráce.  

 Kickstarter – Zde využíváme motivační hr formou „Chcete být milionářem“, 

interaktivní hádání profesí, sebepoznávací marshmallow výzvu. 

 Minecraft - Nabídka pracovního workshopu s profesionálem z oboru. 

 Pathfinder - Prezentace o tom jak funguje trh práce, práva a povinnosti 

zaměstnance a zaměstnavatele finanční gramotnost, trénink soft skills, práce s PC. 

 Skillzone -  Praktické vyzkoušení přijímacího pohovoru se vším co tomu předchází 

– psaní životopisu, motivačního dopisu, komunikace se zaměstnavatelem.  

 Final tournament -  Nabídka tréninkového místa v naší organizaci (vz další 

kapitola.  

3.5  KA 5 SKILLZONE  

Předcházející aktivity by měli účastníka směřovat k nalezení si dlouhodobého legálního 

zaměstnání. Vybraní klienti, mohou před tímto krokem ještě využít nabídky „tréninkového 

místa“. Jedná o práci na HPP po dobu až 6 měsíců.  

Cílem je osvojení obecných pracovních návyků v bezpečném prostředí naší organizace.  

Náplň tréninkových míst bude z důvodu pestrosti sestavena z administrativních i 

kreativních činností. Účastníci projektu budou zapojeni do provozů NZDM, KC, TP i TC a 

budou vykonávat tyto činnosti: 

1) Vkládání dat do počítače. 

2) Získávání a třídění potřebných dat. 

3) Práce s databázovými programy. 

4) Evidence a vyřizování korespondence. 

5) Obsluha kopírovacích strojů. 

6) Plnění operativních úkolů. 

7) Drobné nákupy, roznášení dokumentů a letáků, asistence při pořádání kurzů, 

konferencí a dalších akcí. 

O pracovníka na tréninkové místo se stará zejména mentor. Ten mu domlouvá konkrétní 

práci, a řeší s ním otázky týkající se jeho pracovního působení ve společnosti. Mám 
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vytvořený sdílený dokument, který obsahuje plánovanou práci na 14 dní dopředu. 

Pracovníci společnosti, kteří mají zakázku pro tréninkové místo, ji zadávají mentorovi, 

tomu vysvětlí co je potřeba a ten to pak předá pracovníkovi na tr. místě. Mentor práci 

kontroluje a pracovníka podporuje podle potřeby. Poté zakázku předají do dané služby, 

která se vyjádří, jestli je v pořádku, nebo je ji třeba ještě upravit.   Všichni vedoucí služeb 

Společnosti Podané ruce v Olomouckém kraji jsou s tréninkovým místem seznámeni a jsou 

motivováni, aby se s vhodnou prací na pracovníka obraceli.  

Většinu svého pracovního času tráví pracovník na dané NZDM. Do některých služeb 

dochází nepravidelně podle potřeby, do jiných pak pravidelně (1x týdně). Mezi konkrétní 

činnosti, které pracovník na tréninkovém místě dělá patří např.: vymýšlení her a aktivit pro 

klienty NZDM, kontrola a optimalizace klientských PC, asistence terénnímu pracovníkovi 

při volnočasových aktivitách, distribuce letáků, inventarizace majetku a mnoho dalšího.  

Trénink funguje na principu postupného zplnomocňování, které budou mít na starosti 

mentoři. Jde o nácvik těchto kompetencí a návyků: 

- dodržování pracovní doby 

- přístup k práci jako k plnění úkolů 

- zvládání pracovní zátěže 

- zvyšování samostatnosti 

- převzetí odpovědnosti za výstupy své práce 

- učení se spolupráci v kolektivu 

 

Kompetence vztah pracovníků k tréninkovému místu  

- Mentor organizuje práci pro pracovníka na tréninkovém místě, zajišťuje motivaci, reflexi 

pracovního výkonu a mediaci vztahů na pracovišti.  

- Vedoucí NZDM, je vedoucím tréninkového místa, zajišťuje administrativní záležitosti, 

schvaluje dovolenou, zapojuje pracovníka od fungování týmu. 

- Ostatní kolegové ze služeb. Přes mentora zadávají práci tréninkovému místu.  

Bezpečností zásady a předcházení konfliktům    

Pracovník na tréninkovém místě je důkladně proškolen v BOZP a Požární ochraně (viz 

organizační směrnice č. 10).  

Tréninkové místo s sebou nese určité specifika, na které je nutné brát zvláštní zřetel. 

Adepti na tréninkové místo, jsou většinou bývalí klienti NZDM. Na čas se stávají kolegy 

pracovníků, se kterým dřív byli v jiném vztahu. Tato skutečnost může být náročná jak pro 
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pracovníky NZDM i nového pracovníka na tr. místě. Je potřeba si jasně vymezit hranice 

kontaktů. Pracovník na tréninkovém místě má jistá omezení. Nedostává klíče od služby a 

nebývá v ní sám. Je také vhodné, když se neúčastní neformálních, popracovních akcí 

společnosti. 

Může se ale také stát, že pracovník na tréninkovém místě byl klientem jiné služby 

Společnosti Podané ruce. Např. kontaktního centra, terénu, Centra komplexní péče, 

Programu práce s lidmi v konfliktu se zákonem apod. Pro kolegy, kteří měli pracovníka za 

klienta, může být kontakt s pracovníkem v jiné pozici komplikovaný a nepříjemný. Udržet 

si hranice s bývalým klientem, který třeba docházel do ambulantní léčby, může být velice 

obtížné pro oba pracovníky. Proto je pracovník nevykonává práci pro služby, kterou 

navštěvoval nebo stále navštěvuje jako klient. Výjimku tvoří NZDM nebo služby, které se 

domluví na individuální spolupráci. Podmínkou je však ukončení spolupráci jako klienta.      

 

KA 6 Final tournament 

Tato aktivita reflektuje předsudky, které zaměstnavatelé vůči cílové skupině mají, a na 

nesnáze, které mají osoby z cílové skupiny při hledání prvního zaměstnání a při kontaktu s 

ÚP, Cílem je motivovat zaměstnavatele ke vstřícnému přístupu k cílové skupině a usnadnit 

účastníkům projektu vstup na trh práce.  

3.5.1 Motivace zaměstnavatelů (ve prospěch cílové skupiny) 

Tuto aktivitu připravuje a organizuje metodik projektu, respektive konzultant pro oblast 

trhu práce. Jde o navázání kontaktu se zaměstnavateli za účelem "lehčího" přístupu k 

zaměstnání našich klientů. Touto aktivitou se snažíme narovnávat předsudky některých 

zaměstnavatelů, a předsudkům předcházet.  

Do této aktivity spadá: 

Kontakt s hospodářskými komorami – Metodik projektu nejdříve informuje ÚP v 

Olomouci o záměru oslovit Krajskou hospodářskou komoru (KHK). Následně přes KHK 

osloví Okresní hospodářské komory (OHK) a jejich členy. 

Prezentace u zaměstnavatelů – oslovování konkrétních zaměstnavatelů s prezentací o 

projektu a jeho účastnících 

Kulaté stoly se zaměstnavateli – představujeme účastníky připravené vykonávat 

zaměstnání 
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3.5.2 Vstup na otevřený trh práce 

Na konci každého cyklu mají účastníci projektu vybaveni individuálními rozvojovými 

plány, připravené CV a motivační dopisy. Metodik programu "Replay" a konzultant pro 

oblast trhu práce jim v této fázi poskytuje následující podporu: 

- zprostředkování kontaktu s ÚP a s agenturami práce 

- reflexe vhodnosti dostupných pracovních příležitostí a nabídky rekvalifikací 

- doprovázení na příjímací pohovory 

- asistence při další komunikaci se zaměstnavatelem 

- podpora v udržení zaměstnání, účastník má i v této konečné fázi možnost s mentorem 

konzultovat nejasnosti a řešit případné problémy či nedorozumění  

- motivace k dokončení/doplnění vzdělání 
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ZÁVĚR 

Projekt se jeví jako užitečný a klienti na něho reagují pozitivně. Největší překážkou se jeví 

menší počet starších klientů NZDM, kteří by do projektu chtěli vstoupit. Projekt tak musí 

hledat nejrůznější cesty jak se k cílové skupině dostat. Narážíme také na neochotu mladých 

lidí vstupovat do projektu na základě sdělení svých osobních údajů. Relativně velký počet 

vstupních dokumentů tak neúměrně zvyšuje práh vstupu do projektu.   
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Příloha č. 1. Hádej, kdo jsem 

  

 

Advokát 

 

Archeolog 

 

 

Architekt 

Asistentka Asistentka Autoelektrikář 

 

Automechanik 
Bankovní poradce Barman  

Cukrář Číšník Elektrikář 

https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/r/reditel-hotelu/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/r/reznik/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/s/sklar/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/p/podlahar/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/a/asistentka/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/s/skladnik/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/a/architekt/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/e/exekutor/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/s/stavbyvedouci/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/c/cukrar/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/a/autoelektrikar/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/a/automechanik/
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Exekutor Finanční poradce Fotograf 

Fyzik  Grafik Gynekolog 

Hasič Herec Historik 

 

Hlídání dětí 
Hodinář Hospodyně 

 

Chemik 

 

Chirurg 
Instalatér 

https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/s/soudce/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/p/prodavac/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/f/fotograf/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/b/bankovni-poradce/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/b/barman/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/h/hodinar/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/c/cisnikservirka/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/h/herec/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/f/fyzik/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/g/grafik/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/p/pruvodce/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/h/historik/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/a/asistentka/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/ch/chirurg/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/h/hasic/
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Jeřábník Kadeřnice Kameraman  

Knihovník 

 

Kosmetička 

 

Kovář 

Kuchař Kurátor Lékárník 

Letuška Malíř Manikérka 

Masér Matematik Moderátor 

https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/k/kovar/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/h/hospodyne/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/h/hlidani-deti/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/k/knihovnik/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/i/instalater/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/e/elektrikar/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/g/gynekolog/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/f/financni-poradce/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/l/lekarnik/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/k/kadernice/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/ch/chemik/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/k/kuchar/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/k/kosmeticka/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/m/matematik/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/l/letuskastevard/
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Námořník Novinář Obráběč kovů 

Osobní bankéř Osvětlovač Patolog 

 

Pekař 
Pilot Podlahář 

Pokladní Pokojská Pokrývač 

Policista Pokrývač Pomocná síla do kuchyně  

https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/k/kameraman/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/j/jerabnik/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/a/archeolog/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/m/malir/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/o/osvetlovac/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/k/kurator/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/n/novinar/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/m/moderator/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/n/namornik/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/p/pokladni/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/m/maser/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/o/osobni-banker/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/p/pravnik/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/p/patolog/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/p/pomocna-sila-do-kuchyne/
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Porodní asistentka 

Pracovník vězeňské 

služby 
Právník 

Prodavač Prodejce vozů Prodejce zájezdů 

Programátor Průvodce Psychiatr 

Psycholog Recepční Režisér 

Ředitel hotelu  Řezník Řidič 

https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/p/pilot/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/p/pokryvac/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/p/pokryvac/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/p/pokojska/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/p/prodejce-vozu/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/p/pokryvac/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/a/advokat/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/o/obrabec-kovu/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/p/pracovnik-vezenske-sluzby/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/r/recepcni/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/p/programator/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/p/pekar/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/p/prodejce-zajezdu/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/p/psycholog/
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Sexuolog Skladník Sklář 

Soudce Stavbyvedoucí Svářeč 

YouTuber Rapper Zpěvák 

Herec 
Profesionální hráč 

pokeru 
Učitelka 

Veterinář Hasič Farmář 

Voják Poslanec Uklízečka 

https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/s/sexuolog/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/p/psychiatr/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/r/ridic/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/p/policista/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/r/reziser/
https://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/s/svarec/
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Sekretářka Spisovatel Zubař 

Popelář Masér Politik 

Šéfkuchař Školník 
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Příloha č. 2 Informační leták 
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Příloha č. 3 Letáčky projektu do institucí 
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Příloha č. 4 Individuální rozvojový plán 

 

Individuální rozvojový plán 

 

účastníka/účastnice projektu …………….........…………………. 

pro období ……………………………………………………….. 

 

I. Cíl spolupráce  

…………………………..................…………………………………………………………

………………………………….…...…………………………..............................................

................................................………………….......………………………………………

……………………………………..…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

...............................................................……………………………………………………. 

II. Dílčí cíle a jejich vazba na KA projektu 

…………………………..................…………………………………………………………

………………………………….…...…………………………..............................................

................................................………………….......………………………………………

………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………….................................................................………………………………… 

…………………………..................…………………………………………………………

………………………………….…...…………………………..............................................

................................................………………….......……………….………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………….................................................................………………… 

 

Datum:…………………………………………………………………….. 

Účastník/účastnice projektu:…………………………...........……………..     

Mentor:……………………………………………………………………. 
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III. Krátkodobý plán naplňování dílčích cílů v jednotlivých oblastech 

Konkrétní kroky KA termín do kdy 
Zhodnocení – zpětná 

vazba 
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IV. Závěrečné zhodnocení naplnění cíle spolupráce (mentor) 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

V. Závěrečné zhodnocení naplnění cíle spolupráce (účastník/účastnice projektu) 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Informace obsažené v tomto dokumentu budou archivovány v souladu s platnou 

legislativou týkající se ochrany osobních údajů. 

 

Datum:…………………………………………………………………….. 

Účastník/účastnice projektu:…………………………...........……………..     

Mentor:……………………………………………………………………. 
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Příloha č. 5 Hra „Chcete být zaměstnancem“  

Princip hry je založený na hře Chcete být milionářem. Otázky jsou vybrány z okruhů: 

rizika práce na černo, formy pracovních poměrů, dohod a smluv, dostupné služby ÚP, od 

jakého věku mohou pracovat, rozdíl mezi superhrubou-hrubou-čistou mzdou…. 

 

Odkaz na hru: http://quiz.airconsole.com/q000wwf7th  

 

 

1. Kdy vznikla Společnost podané ruce? 1991 

2. Co znamená NZDM? Nebezpečné zázemí pro domácí mimozemšťany.  

3. Od kdy funguje NZDM v Olomouci pod Společností podané ruce? 2007 

4. Kolik činí minimální mzda? 12 200,- 

5. Co je to rekvalifikace? Získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo 

prohloubení dosavadní kvalifikace.; Změna způsobu výkonu práce.; Obor 

zaměřujících se na kvadratické rovnice.; Povýšení v práci.; 

6. Kolik schodů musíte vyjít, abyste se dostali do klubu? 84866811 

7. Jaké je telefonní číslo na nás pracovníky? 775 868 569 ol - 778 406 919 pv 

8. Co znamenají písmena Bc. u jména? Vysokoškolský titul; diagnóza snížené 

inteligence; osoba žila před rokem 1; je to zkratka jako mladší ml. 

9. Co je zkratka DPČ v kontextu práce? Dohoda o pracovní činnosti; Daň z přidané 

četnosti; Doklad policejního člena; Doklad pracovníkovi činnosti. 

10. Můžete si přivydělat, když jste v evidenci ÚP? Ano na DPČ nebo HPP do 6 100 

Kč; Ano ale jen na DPP do 10 000 Kč; Ano, neomezeně; Ne;  

11. Je povinné platit zdravotní pojištění? Ano, od ukončení školní docházky; Ne; Jen 

od 18 let; Jen pokud pracujete nebo podnikáte; 

12. Kolik se platí za zdravotní pojištění měsíčně? 2024 Kč 

13. Od kolika let můžete pracovat? 15 

14. Kolik lidí může být na klubu najednou? 28 

15. Kolik let se chodí na školu s maturitním oborem? 4 

16. Kolik let se chodí na školu s výučním oborem? 1-3 

17. Zkušební doba u pracovníka trvá nejdéle? 3 měsíce 

http://quiz.airconsole.com/q000wwf7th


 

___________________________________________________________________________________________________ 

REPLAY (Práce hrou)                                                                Společnost Podané ruce o.p.s. 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006358                   www.podaneruce.cz 

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OPZ a státního rozpočtu ČR                    Strana 67 

18. Na jaký maximální rozsah u jednoho zaměstnavatele může být uzavřena dohoda o 

provedení práce na jeden rok? 300 hodin; neomezeně; 70; 810 

19. Po kolika hodinách práce má zaměstnanec právo na přestávku? 4 

20. Jaké jsou povinné náležitosti pracovní smlouvy? Druh práce, místo výkonu 

práce, den nástupu do práce.; Druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do 

práce, mzda.; Den nástupu do práce, mzda, délka zkušební doby. 

21. Kolik hodin ročně nesmí přesáhnout nařízená práce přesčas? 150 hodin 

22. Když vám zaměstnavatel nabídne mzdu 25 000 korun měsíčně, kolik dostanete na 

účet? Asi 19 000 korun. 

23. Co bude podle vás hlavní náplní práce na pozici marketingový specialista ve velké 

mezinárodní firmě? Analýza dat. Vedení marketingových projektů spolu s kolegy. 

Návrhy reklamní kampaně pro vedlejší produkty firmy. 

24. Který den je klub zavřený pro volnočasové aktivity? Čtvrtek  

25. Můžu si dovolit nepřijít na schůzku s kontaktním pracovníkem ÚP? Ne; 1x; 2x; 

Není omezeno, pokud se předem omluvíte 

26. Co se stane, pokud nepřijdete na povinnou schůzku na ÚP? Mohou Vás vyřadit 

z evidence; Dají Vám napomenutí; Dají Vám pokutu; Odeberou Vám sociální 

dávky 

27. Kolik doporučenek na pracovní místo z ÚP mohu odmítnout bez udání důvodu? 0; 

1; 2; neomezeně 

28. Od jaké doby si jste povinní platit zdravotní pojištění sami? Od ukončení povinné 

školní docházky, když nepokračujete na další škole nebo nepracujete na DPČ 

nebo HPP.; Od 18 let; od 15 let; Pokud Vám již bylo 18 let a jste nezaměstnaní 

29. Pokud jste evidovaní na ÚP můžete využít rekvalifikace, která je? Zadarmo; za 

polovinu ceny běžné rekvalifikace; se slevou 15%; 

30. Jak dlouho minimálně na škole studoval ten, který získal bakalářský titul? 16 let; 

31. O kolik méně je dostupných pracovních nabídek pro uchazeče se základním 

vzděláním, než pro uchazeče s maturitou?  O 80%;  

32. Co je vyobrazeno v logu naší společnosti? Dvě leklé ryby; Dva sloní choboty;  

33. …. 
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Příloha č. 6 Ze života 

Návrh příběhu:  

Jmenuješ se Xxxx //zeptáme se účastníků, jak chtějí, aby se hlavní postava 

jmenovala//, je ti čerstvě 18 let a bydlíš v Olomouci na Nové ulici v paneláku se svými 

rodiči a mladší sestrou. Tvoji prarodiče už nežijí a bližší rodina bydlí v zahraničí. Chodíš 

na Střední školu Komenského, kde studuješ obor automechanik, máš rád hudbu, 

filmy //zeptáme se, co dalšího má Xxxx rád// a společně se svými kamarády trávíš hodně 

času venku, kde hrajete fotbal nebo se jen tak poflakujete. S rodiči si moc nerozumíš, spíš 

bys je raději neviděl, protože tě akorát vždy seřvou za špatné známky ve škole a taky to, že 

jim s ničím doma nepomáháš. To, že ti takto stále nadávají, je hlavním důvodem proč si 

raději s kamarády venku, kde tyhle věci řešit nemusíš. Kamarádi taky neřeší to, že ti ve 

škole hrozí propadnutí, protože máš již dvě pětky z matematiky a fyziky a za dva dny píšeš 

test z dějepisu a musíš dostat maximálně trojku, nebo máš průměr 4,4 a další pětka by 

znamenala, že ze školy letíš. Máš ale stále dva dny na učení, takže pohodička, no stress. 

Rodičům si řekl akorát o těch dalších čtverkách z češtiny, občanky a chemie. Už tak je to 

pěkně nasralo a otec ti vyhrožoval, že tě vyhodí z domu, pokud dostaneš nějakou pětku. 

Tak naštvanýho si ho ještě neviděl. Nechceš to řešit, tak na fejsu zkusíš 

napsat nějakýmu kamarádovi, jestli nepůjde ven. Ozval se ti Tom a Denis. Tom chce jít do 

parku na lavky, kam příjdou i holky ze školy a Denis je na hřišti, kde se hraje fotbal. Za 

kým se rozhodneš jít? //dáváme možnost výběru//  

1. Tom – Rozhodl ses jít na lavky za Tomem. Fotbal byl lákavá nabídka, ale bude tam 

i Verča ze školy a právě se s někým rozešla, takže můžeš zkusit, jestli u ní máš 

šanci….  

  

2. Denis – Rozhodl ses jít na hřiště a zahrát si fotbal. Sbalíš si kopačky a jdeš na 

hřiště…  

 

Než vůbec dojdeš na místo, tak ti volá Tom, že jdou nakonec k Baru a přidá se i 

Denis, páč na hřiště přišli nějací starší týpci a nemá cenu tam s nima být. Jdeš teda do baru, 

máš v peněžence ještě pětikilo, takže si můžeš dovolit i nějaký to pití. V Baru jsou už i 

holky, Tom jim koupil nějaký drinky a je tam sranda. Dal by sis pivko, ale pár ostatních už 

jedou i předraženýho Jacka za kilčo. Taky máš možnost si nic nedát a šetřit na víkend. Co 

teď? //možnost rozhodnutí//  
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1. Objednáš si teda pivo, vlastně tři/Jacka, a ještě než si stačíš zaplatit, příjde za tebou 

jeden z kámošů a chce po tobě vysomrovat taky nějaký pití. Slituješ se nad ním a 

koupíš mu ho? //volba//  

a. Koupil si mu Jacka, páč si s pětikilem celkem ve vatě a čekáš, že tě o 

víkendu zas založí on….  

2. Rozhodneš se být dneska pro vyjímku střízlivej a ulevit játrům. Stejně ale za 

tebou příjde kamoš, a pomalu tě na kolenou prosí, abys mu založil na jeden drink. 

Koupíš mu ho, nebo ho pošleš někam? //volba//  

a. Dáš mu kilčo aby ti dal pokoj, protože se na něj nedá dívat a budeš od něj 

mít na chvilku klid …  

b. Řekneš mu, že mu nic nedáš, že potřebuješ peníze na víkend. On ti ale 

pěkně připomene to, že tě taky před dvěma týdny založil bez mrknutí oka a to, 

jak se k němu chováš, není vůbec pěkný a měl tě za většího kámoše. Rozhodneš 

se mu tedy dát kilo na pití…  

 

Už je pomalu půlnoc. Je jasné, že dneska musí učení počkat. Zítra je taky den. Čas využiješ 

tím, že si dáš ještě pár piv a pozveš taky Verču. S Verčou si rozumíš, je v pohodě, zeptáš 

se jí o číslo a ona ti ho naštěstí dá. Pecka. Kecáním a mluvením celkem o ničem strávíš 

další dvě hodiny a domů se vydáš něco po třetí ráno. Vtipný je to, že je jen středa a za 5 

hodin vstáváš do školy. Celkem s problémy vyjdeš těch pár schodů do druhýho patra, 

zalehneš a spíš….. Ráno se probudíš a zjistíš, že sis nenastavil budíka a stíháš přijít až na 

začátek druhé hodiny. S problémy tedy vtaneš a valíš do školy. Na chodbě potkáš učitelku 

a hned se tě ptá, kde jsi byl. Vymluvíš se na doktora, ale to jí nestačí a chce po tobě 

omluvenku. Řekneš jí, že jí ji zítra doneseš, ale je ti jasné, že si ji budeš muset napsat sám. 

To žes zaspal je nakonec v klidu. Školu nakonec nějak s potížemi přežiješ. Jdeš domů. 

Doma otevřeš učebnici dějepisu a snažíš se teda učit. U učení vydržíš tak 30 min a jdeš si 

za odměnu dát pauzu k facebooku. Zjistíš, že ti napsala Verča. Ptá se tě, jestli bys nešel 

ven. Co teď? Kašleš na učení a budeš spoléhat na to, že se dějepis doučíš o přestávkách 

zítra, nebo strávíš zbytek dne učením? Verča čeká na odpověď. //možnost volby//  

 

1. Veču s těžkým srdcem odmítneš. Ale stejně ti za chvilku napíše znovu. Teď už ale 

opravdu váháš, že se na ten dějepis vykašleš. Učíš se ale nějakou dobu dál, než ti 
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zavolá Denis, že sehnal otázky z minulýho roku a je prý jasný, že nám dá učitelka 

stejný test. Tohle je pro tebe jasné znamení. Píšeš Verči a jdeš ven…  

  

2. Vykašlat se na učení a jít za Verčou je pěkně velký risk, ale máš stále čas o 

přestávkách a velká přestávka má 20 min. To je podle tebe dost času…  

 

S Verčou je venku sranda. Bavíte se o všem možném… je to pěkně strávený čas. Na 

Facebooku jste se dali do vztahu, takže to teď každý ví. A i ty víš, že je to 

s Verčou vážnější než jen kamarádství. Oba přemýšlíte, kam teď půjdete. Je 19:00 

hodin. V peněžence ti zbylo ještě 360,-. Ty navrhneš zajít do nějaké restaurace na jídlo 

a Verča by se ráda podívala na nějaký film v kině. Kam se tedy vydáte? //rozhodnutí//  

 

1. Jít do restaurace na večeři: S Verčou se shodnete na tom, že byste si dali něco 

dobrého k jídlu. Vyhledáte si tedy na mobilu nejbližší restauraci //klienti použijí mobil 

k vyhledání restaurace v daném cenovém rozpětí//. Vybrali jste restauraci: XXXXX 

a jdete. Doufáš, že ti těch 360,- bude stačit aspoň na hlavní jídlo. Zákusek ani něco 

k pití si asi dovolit nemůžete….. Dojedli jste. Je 22:20 hodin a jdete ven.  

  

2. Zajít do kina na film: Verča by ráda viděla nějakou romantickou komedii. Ty bys 

radši šel na úplně něco jiného. Co bys ale pro holku neudělal. Podíváte se tedy na 

mobilu na filmy, které dávají v kině a vyberete //klienti si vyhledají promítané filmy 

a vyberou nějaký z nich//. Jdete do kina….  Film skončil a jdete z kina ven. Je 22:20 

hodin.   

 

Už je dost pozdě. Verča musí jít, protože musí být v 23:00 doma. Nezbývá ti teda nic 

jiného, než ji gentlemansky doprovodit. Za pár minut jste před jejím vchodem. Popřeješ jí 

dobrou noc a poděkuješ za hezký večer. Verča ale před tebou stále stojí a dívá se ti do očí. 

Co uděláš? //zeptáme se klientů, co by měli udělat a necháte je zkusit dovyprávět další 

průběh//  

1. Usmát se a odejít.  

2. Zeptat se Verči, co se děje.  

3. Dát Verči pusu.   
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Jdeš pomalu domů. V hlavě stále přemýšlíš nad tím, co se dneska všechno stalo. Ani když 

seš doma, nemůžeš z nějakého důvodu usnout. Jsou už 2:00 ráno a ne a ne usnout… 

Nakonec se ti nějak usnout podařilo, ale probouzíš se s tím, že bys klidně mohl spát ještě 

dalšího půl dne. Pomalu jdeš do koupelny a potom si začneš balit věci do koupelny. Až teď 

ti to dojde a vzpomeneš si na dnešní test. Dohromady ses na něj učil tak 40 minut, takže 

bys bez těch vypracovaných otázek od Denise byl pěkně v kelu. Vytáhneš si tedy ty otázky 

a cestou do školy se je drtíš. Učením se otázek strávíš obě přestávky….  

Je 12:15 a začíná dějepis. Učitelka přijde do hodiny, ale nenese žádné papíry s otázkama. 

Rozhodla se, že namísto testu na otázky A, B, C, D, budou otázky otevřené. Teď ti došlo, 

jak si v prčicích. Čteš si ty otázky, ale nedokážeš se pomalu ani podepsat, na tož odpovědět 

na některou z otázek. Nemůžeš na ně odpovědět, protože prostě neznáš odpovědi. Snažíš se 

do odpovědí něco sesmolit a doufáš alespoň v to, že dostaneš čtverku. Musíš, jinak letíš. Po 

hodině se bavíš s ostatníma a ti jsou taky z testu dost na větvi. Všichni počítali s testem na 

A, B, C, D. Tohle byla pěkná podpásovka. Nezbývá ti nic jiného než doufat ve čtverku a 

čekat do zítra na výsledky…  

Dneska nemáš náladu na nic, seš rozhozený ze školy a přemýšlíš nad nejhorším. 

Vysvědčení je za 2 týdny. A snažíš se nacvičit si rozhovor, kde rodičům vysvětluješ dvě 

5tky na vysvědčení a radši si ani nechceš představit, co by ti řekli na to, že tě z té školy 

vyhodily. Nevíš co dělat, tak se na to snažíš zapomenout tím, že seš s kamarády a můžeš se 

bavit o něčem úplně jiném. Náladu ti zvedá hlavně Verča a to, že s ní vůbec můžeš být.  

Je zítra. Den D, kdy se dozvíš výsledky testu z dějepisu. Dokonce ses probral o 2 hodiny 

dřív a ve škole si ještě před otevřením. Čekáš na 12:15 hodin, na hodinu dějepisu. Čas 

ubíhá strašně pomalu a učitelka se nejspíš ještě někde zakecala, protože už má 6 min 

zpoždění. Do třídy vejde nakonec zástupkyně ředitele a vyžádá si přímo tebe, aby s ní šel 

na chvilku na chodbu. Máš v hlavě prázdno, nedokážeš nad ničím přemýšlet, jen se 

zvedneš a jdeš ke dveřím. Zástupkyně si tě odvede do svého kabinetu, kde už sedí také tvá 

třídní…. Ptají se tě na omluvenku z minulého týdne, kdy jsi přišel o hodinu později. Tu 

omluvenku sis napsal sám a razítko vytiskl, tak jako několik dalších, protože umíš 

napodobit podpis a zfalšovat razítko není moc velký problém a bylo to vždy nejsnazší 

řešení pozdních příchodů. Dozvídáš se, že tvoje třídní doktorovi na omluvence volala a 

omluvenku si u něj ověřovala. Samozřejmě zjistila, že o omluvenkách nic neví. Kvůli tomu 

co si udělal a tím, že máš jisté tři pětky na vysvědčení – ano, nakonec si tu pětku z dějepisu 

dostal, se tě na základě rozhodnutí ředitele rozhodnou ze školy vyloučit.   
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Jdeš do třídy. Vezmeš si své věci a jdeš domů. Kamarádům si nic neřekl. Nějak ti ani 

nedochází, co to vyloučení pro tebe vlastně znamená. Nejhorší verze tvých myšlenek se 

vyplnila. Co teď? //volba//  

1. Ještě dnes o vyloučení řekneš rodičům: Je ti jasné, co se bude doma dít, až to 

rodičům řekneš. Máma se nejspíš rozbrečí a táta tě seřve jak nikdy a bude po tobě chtít, 

aby sis rychle našel novou školu… Počkáš tedy na 15:30 hodin, kdy už budou rodiče 

doma a řekneš jim, co se stalo.  

  

2. Rodičům zatím nic neřekneš a počkáš nějaký ten týden, až si všechno pořádně 

promyslíš a zjistíš možnosti: Několik dní tedy přemýšlíš co a jak. Řekneš o sobě i 

kamarádům, kteří ti ale nijak zvlášť pomoct nedokáží. Na novou školu bys mohl 

nastoupit až od září, ale nevíš vůbec na jakou. Už teď si měl problémy s prospěchem a 

další školy jsou nejspíš ještě těžší. Je 15:10, čas kdy chodíš normálně ze školy domů, 

tak se domů vydáš. Neměl si ani oběd, protože už do školní jídelny nechodíš a 

v peněžence máš posledních 85,- korun. Doma tě čeká ale nemilé překvapení. Rodiče 

už o tvém vyloučení ví, přišel ti totiž ze školy dopis a máma si ho přečetla.  

  

Rodiče nakonec na tvoje vyloučení reagovali úplně jinak, než sis myslel. Naneštěstí hůře. 

Nadávali ti oba dva. Máma to nezvládla a odešla. Tátovi si řekl, že začneš hledat novou 

školu, ale o tom nechtěl ani slyšet. Řekl, že tě zbytečně na škole živil 3 roky a ty ses na to 

nevděčně vykašlal. Další škola ho nezajímala a mluvil jen svoje moudra. To, že tě vůbec 

neposlouchá, tě pěkně vytočilo a poslal si ho nakonec taky někam. Víc tátovi nestačilo a 

doslova tě vyhodil z bytu a řekl, ať se nevracíš a začneš se starat sám o sebe, že není 

povinný takový nevděčný děcko, jako jsi, živit a jsi dospělý a odpovědný sám za sebe a 

zabouchl dveře.  

Teď stojíš na chodbě. Máš u sebe akorát peněženku s doklady a pár drobnýma – 85,- 

korun. Nevíš co teď. Kam jít, co udělat? //volba//   

1. Zeptat se kamarádů, zda by u některého z nich mohl přespat: Obvoláš všechny 

kamarády a akorát Denis souhlasil s tím, že bys u něj mohl do víkendu přespat. U 

Denise tedy přespíš 3 dny, ale v pátek musíš jít někam jinam, protože přijede z kolejí 

jeho sestra a ty spíš v jejím pokoji. Nezbývá ti nic jiného, než si hledat něco jiného. 

Denis ti ještě před odchodem dá 300,-, aby sis mohl koupit vůbec nějaké jídlo, protože 
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nemáš už žádné peníze. Denisovi poděkuješ a vydáš se do města přemýšlet nad tím, 

kde dnes strávíš noc.  

2. Zavolat Verči a zeptat se jí, zda bys u ní mohl přespat: Zavoláš Verči, ale ta ti bez 

většího přemýšlení hned odpoví, že u ní přespat nemůžeš. Její rodiče by jí to 

nedovolili. Dá ti ale nějaké jídlo z večeře, což se ti dost hodí, protože si dneska jedl 

akorát jeden hambáč, který sis mohl dovolit za poslední drobné. Dá ti taky jejich 300,-, 

aby sis mohl koupit, co potřebuješ. Víc nemá. Rozloučíš se a jsi znova na ulici a 

přemýšlíš na tím, kde strávíš noc.  

 

Několik hodin chodíš po městě. Pomalu se stmívá a stále vůbec nevíš, kde dneska 

budeš spát. Každý z kamarádů má nějaký důvod, z kterého u nich nemůžeš přespat. 

Nakonec to nejsou tak dobří kamarádi, jak sis myslel. Už je tma, 22:00 hodin, stále 

nevíš kde přespat. Nejlepší místem pro přespání nejspíš bude čekárna na nádraží, kde 

budeš dělat, že čekáš na vlak, aby tě hlídač nevyhodil. Vydáš se tedy k nádraží. Jdeš 

pomalu, nemáš přece kam spěchat. Po cestě u kasina potkáš pár týpků a ze situace 

poznáš, že jeden z nich vytočil na matech nějaký pěkný balík. Hned tě tedy napadne, že 

bys mohl zkusit svých posledních 300,- korun hodit do automatů a zkusit svoje 

štěstí. //volba//  

1. Půjdeš do kasina: Přeměníš si 200,- z 300,- za žetony a po 50tkách zkoušíš 

štěstí. //využijeme herní kostky – jeden z klientů použije herní kostky a bude 

házet. Pokud jeho součet bude vyšší nebo rovný 15ti bodům, daný hod vyhrává. 

Je velká pravděpodobnost, že klienti všechny peníze prohrají//  

a. Prohrál si všechny žetony, neměl si štěstí. Máš ještě už úplně posledních 

100,- korun, které stále můžeš proměnit ve svůj prospěch a vyhrát za ně daleko 

víc peněz. Využiješ tuto šanci? //znovu házíme kostkami//  

i. Prohrál si veškeré svoje peníze. Nemáš doslova nic.  

ii. Máš posledních 100,- korun. O 200,- korun méně než před pár 

minutami. Za těch 200,- sis mohl koupit alespoň nějaké jídlo.  

2. Pokušení odoláš: a vykročíš k nádraží. Na zemi si ale všimneš žetonu v hodnotě 

200,- korun, který nejspíš vypadl některému týpkovy ze skupinky, která vyhrála ten 

balík peněz. Vezmeš žeton ze země a přemýšlíš nad tím, že bys ho mohl zkusit roztočit 

v automatu. Co uděláš //volba//  
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a. Jdeš do kasina a žeton využiješ na 4 pokusy v automatu. //využijeme herní 

kostky – jeden z klientů použije herní kostky a bude házet. Pokud jeho 

součet bude vyšší nebo rovný 15ti bodům, daný hod vyhrává. Je velká 

pravděpodobnost, že klienti všechny peníze prohrají//  

i. Prohrál si všechny pokusy. Máš ale svých 300,- korun, které bys 

mohl proměnit za nové žetony a zkusit štěstí a vyhrát o hodně více 

peněz. Co uděláš? //volba//  

1. Proměníš svých 300,- za žetony a zkusíš štěstí. //znovu 

házíme kostkami//  

a. Prohrál si všechny peníze. Nemáš doslova nic. 

Nezbývá ti nic, než odejít. Jdeš svou cestou k nádraží. 

Na nádraží si sedneš na sedačku a snažíš se usnout a 

doufat v to, že tě hlídač nevyhodí ven jako nějakého 

bezdomovce.  

2. Nebudeš měnit své peníze za žetony a raději půjdeš ven 

z kasina. Jdeš svou cestou k nádraží. Na nádraží si sedneš na 

sedačku a snažíš se usnout a doufat v to, že tě hlídač nevyhodí 

ven jako nějakého bezdomovce.  

b. Žeton necháš ležet na zemi a jdeš svou cestou k nádraží. Na nádraží si 

sedneš na sedačku a snažíš se usnout a doufat v to, že tě hlídač nevyhodí ven 

jako nějakého bezdomovce.  

 

Přespal si na sedačce na nádraží. Pokud se tomu přespání dá říkat, protože se spát na 

sedačce v neustálém nádražním hluku z vlaků a hlášení nedá. Stejně jako předchozí dny 

musíš přemýšlet nad tím, kde strávíš dnešní noc a kde a za co se najíš. Je 7:00 ráno a 

začíná tvůj nový den. Jaký bude?  

// Konec přípravy příběhu // Můžeme nechat klienty fantazírovat nad dalším pokračování 

příběhu a tím, co by mohl daný „hrdina“ příběhu dále dělat. Můžeme poukázat na možnosti 

institucí a sociálních služeb, které mohou lidé v těchto situacích využít. Rovněž je dobré se 

zaměřit na klíčová rozhodnutí v příběhu a další možnosti, jakými by šli řešit a zejména jim 

předcházet.  
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Příloha č. 7 Hádanky 

Princip hry: 

V každém spojení obrázku je ukryto povolání. 

Hráč musí uhodnout ,jaké povolání je skrytu v obrázcích. 

Je dovoleno používat internet na dohledání si informací. 

Vedoucí hry může lehce nastínit či pomoci k porozumění obrázků. 

Ten, který uhodne význam všech obrázků je odměněn hlubokým úklonem vedoucího hry 

 

 

1) A jde se hádat : 

 

 

 

2)  
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3)   

   (-2) 

 

 

 

 

4) 

 

5) 

15 

6) 
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7) 

 

 

 

8) 
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Příloha č. 8 Maturita nanečisto 

 

Příklad otázek: 

 

5
3
=125 

 

Největší pozornost návštěvníků výstavy vzbudily *****. 

Kterou z následujících možností lze doplnit na vynechané místo (*****) ve výchozí větě, 

aby byla věta napsána mluvnicky a pravopisně správně? 

A silní koně 

B cizokrajné opičky 

C nádherná zrcadla 

D čistokrevná štěňata 

 

 

Na zahradě u mé babičky to vždy krásně voní bylinkami. Nejraději mám lipový čaj, 

pelyněk my však vúbec nechutná. Babička se rostlinám vjenuje celí život. Mnozí sousedé 

ji proto nazívají kouzelnou babičkou. 

Najděte ve výchozím textu 5 slov, která jsou napsána s pravospinou chybou, a napište 

je pravopisně správně: věnuje, mi, vůbec, celý, nazývají 

 

právné odpovědi přiřaďte přetažením z pravého do prostředního sloupce. Nadbytečné 

možnosti je nutné pro správné vyhodnocení úlohy přetáhnout na spodní volná pole 

prostředního sloupce. 

Tvá odpověď  

Já mám nejradši koupání v řece. 4.pád 

Naděláme pokaždé dost rámusu. 2.pád 

Jdeme tam vždycky se svými vedoucími. 7.pád 

Na táboře se každý den děje spousta věcí. 6.pád  

 

Ve které z následujících možností jsou si uvedená slova z výchozího textu významově 

nejbližší? 
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zázraky – pověry 

poslouchat – uctívat 

krást – loupit 

kladivo – nářadí 

 

Kudla se na ten výjev díval s opovržlivou nechutí. - Vypište z tučně zvýrazněné věty ve 

výchozím textu základní skladební dvojici: kudla se dívala 

 

Bez práce nejsou koláče. 

Které z následujících přísloví je významově nejbližší? 

A Práce kvapná málo platná. 

B Kdo dřív přijde, ten dřív mele. 

C Komu se nelení, tomu se zelení. 

D Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. 

 

Které z následujících slov z výchozího textu obsahuje předponu? 

A naše 

B stolec 

C velkého 

D ztichli 

 

25⋅5−5⋅(10−15:3)= 100 

(100−200:8):3= 25 

 

Bolek a Lolek jeli každý zvlášť na hodinovou projížďku na kole. Dohromady ujeli 36 km. 

Bolek ujel o polovinu méně než Lolek.  

Kolik km ujel Bolek? 12 

Kolik km ujede Lolek za 90 min?  

 

Z polní cesty nás pozorovaly *****. 

Který z následujících výrazů nelze doplnit na vynechané místo (*****) ve výchozí větě, 

protože by věta obsahovala pravopisnou chybu? 

A koťata a kočka 
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B skupiny výletníků 

C oči našich rodičů 

D mláďata zajíců a srnek 

 

Ve které z následujících vět je použito slovo jazyk v nepřeneseném významu? 

A Včera se jí utrhl jazyk od boty. 

B Hovořil plynně několika cizími jazyky. 

C Jazykem zachytíme čtyři základní chutě. 

D Připravovali se na zkoušku z českého jazyka. 
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Příloha č. 10 Inzerát na tréninkové místo 

Společnost Podané ruce o.p.s., „Nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládež“ v Olomouci 

vypisuje výběrové řízení na pozici asistent sociálního 

pracovníka 

Náplň práce: 

 Organizování a realizace volnočasových aktivit a programů 

 Práce v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež i v terénních programech 

 Práce s cílovou skupinou děti a mládež od 10 do 21 let 

 Administrativní činnost sociální služby 

 Podpora a asistence pracovníkům společnosti 

Požadujeme: 

 Věk 18–26 let 

 Kladný vztah k práci v sociální oblasti 

 Zodpovědnost 

 Týmovou spolupráci a komunikační schopnosti 

 Schopnost se samostatně plnit úkoly 

 Organizační schopnosti 

 Vhodné pro absolventy 

Nabízíme: 

 Pracovní místo v zavedené organizaci 

 Místo výkonu práce zejména v Prostějově a Olomouci 

 Smlouvu na HPP po dobu 6 měsíců 

 Zodpovědnou a samostatnou práci 

 Zázemí zavedené neziskové organizace 

 Zaškolení, podpora při práci 

 Možnost učit se od zkušenějších kolegů 

 Hrubou mzdu 15 000 Kč 

 

Jedná se o tréninkové místo v rámci evropského projektu Replay (práce hrou). Aby 

bylo možné se o místo ucházet, je potřeba absolvovat motivačně vzdělávací 

program, v časovém horizontu 40 hodin. Jedná se individuální i skupinové aktivity 

zaměřené na zlepšení dovedností a kompetencí důležitých na trhu práce. Účast je 

dobrovolná, ale lze ji kdykoliv ukončit. V případě zájmu pište nebo volejte. Stačí i 

prozvonit zavoláme zpět. 

 

Kontaktní osoba: Vladimír Zdražil  

Mail: zdrazil@podaneruce.cz Tel: 773 537 974 

mailto:zdrazil@podaneruce.cz
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Příloha č. 11 

Test kurzu základů práce s PC 1 projektu Replay 

Na zodpovězení otázek máte 30 minut. Pro úspěšné absolvování je nutné správně 

zodpovědět 75% otázek. Všechny otázky mají stejnou bodovou hodnotu. Na každou 

otázku je pouze jedna správná odpověď.  

  

Základní údaje: 

_____________________   _____________________   _____________________   

_____________________ 

Jméno a příjmení                   Datum:                                      Místo konání                          

Podpis 

  

  

Otázky: 

Microsoft Word je? 

a. Textová hra 

b. Výukový program 

c. Textový editor 

d. Jednoduchá kalkulačka 

Mezi výstupní zařízení počítače patří? 

a. Myš 

b. Klávesnice 

c. Monitor 

d. Fotoaparát 

Klávesová zkratka Ctrl + V se používá k? 

a. Vyjmutí 
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b. Vymazá 

c. Vložení 

d. Krok zpět 

Zavináč napíšeme pomocí zkratky? 

a. Ctrl + levý Alt + V 

b. Ctrl + A 

c. Ctrl + X 

d. Alt + Tab 

Stálé psaní velkými písmeny se zapne klávesou? 

a. Alt 

b. Ctrl 

c. Shift 

d. CapsLock 

Klávesa Delete má funkci? 

a. Mazání 

b. Vypíná počítač 

c. Otevírá nové okno na ploše 

d. Zavře aktuální aplikaci 

Psaní tučným písmem se zapína kliknutím na ikonku? 

a. L 

b. / 

c. B 

d. A 

Jaká funkce Excelu sčítá vybrané buňky? 

a. Počet 

b. Max 

c. Suma 

d. Buňka 

Jak se nazývá soubor, který má malou velikost a odkazuje na konkrétní soubor? 

a. Složka 
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b. Zástupce 

c. Adresář 

d. Soubor 

Jakou příponu má textový dokument wordu? 

a. .exe 

b. .jpeg 

c. .confg 

d. .doc 

Jak se nazývá program, ve kterém se dají vytvářet prezentace? 

a. PowerPoint 

b. Word 

c. Photoshop 

d. Poznámkový blok 

Jakou klávesovou zkratkou se vrátíte o krok zpět? 

a. Ctrl + C 

b. Esc + Delete 

c. Alt + F4 

d. Ctrl + Z 

Ethernet kabel se používá k? 

a. Připojení počítače a monitoru 

b. Připojení počítače k routeru-internetu 

c. Připojení reproduktorů anebo sluchátek 

d. Připojení grafické karty na základní desku 
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Test kurzu základů finanční gramotnosti projektu 

Replay 

Na zodpovězení otázek máte 30 minut. Pro úspěšné absolvování je nutné správně 

zodpovědět 75% otázek. Všechny otázky mají stejnou bodovou hodnotu. Na každou 

otázku je pouze jedna správná odpověď.  

  

Základní údaje: 

_____________________   _____________________   _____________________   

_____________________ 

Jméno a příjmení                   Datum:                                      Místo konání                          

Podpis 

  

  

Otázky: 

Jaké jsou funkce banky? 

poskytuje a přijímá finance 

operuje s cennými papíry 

povolává exekutory při zadlužení klienta  

Věřitel je? 

oprávněný, ten komu dlužíte/od koho jste si půjčili 

osoba, které peníze půjčujete a věříte, že vám peníze vrátí 

Ručitel je? 

zavazuje se za dlužníka, když nemůže platit, platí za něj (spoludlužník) 

člověk mající povolení použít donucovacích prostředků, pokud dlužník neplatí 

Vymahač/ vymahačská firma (inkasní společnost) 

zastupuje věřitele při vymáhání pohledávky nebo se stává věřitelem 

vymáhá peníze/splátky po věřiteli, pokud ani on není schopen za dlužníka splácet 
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Dlužník je? 

osoba, která je povinna věřiteli splatit poskytnutou finanční částku včetně úroků 

Osoba, která je povinna věřiteli splatit poskytnutou finanční částku bez úroků 

Znáte rozdíl mezi debetní a kreditní kartou? 

žádný není 

s debetní kartou platíte svými penězi, s kreditní kartou cizími penězi 

žádný není, když využívám bezúročné období 

za placení debetní kartou naskakuje úrok, placení kreditkou je zdarma 

Debetní karta je? 

součást běžného účtu s limitovanou možností výběru peněz 

prostředek, který povoluje vybrat větší obnos peněz, než kterým já sám disponuji 

Kreditní karta je? 

forma úvěru 

mobilní dobíjecí prostředek 

Splátka je? 

pravidelná platba v určité výši 

Jednorázová platba v určité výši 

Peněžitý dar 

Splátkový kalendář je? 

pravidelná splátka v určité výši 

kalendář, v němž si vyznačím datum, kdy chci splátku zaslat/vydat 

Exekuci může nařídit? 

kdokoliv 

právník 

soud 

exekutor 

Exekutor Vám může zabavit? (Zatrhněte všechny podle Vás správné odpovědi) 

Domácí zvíře 

Finance, mzdu 
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Elektroniku, počítač, televizi 

Osobní automobil 

Ledničku, pračku (pokud je pouze jedna v domácnosti) 

Květiny, domácí doplňky 

Oddlužení je? 

Odpuštění celého dluhu dlužníkovi 

Forma odpuštění dluhu při plnění splátkového kalendáře 

Odpuštění dluhu, pokud dlužník vykonává veřejné práce 

Předpokládejme, že uložíte 100 Kč na spořicí účet s garantovanou úrokovou sazbou 2 

% ročně. Na tomto účtu neprovedete žádné platby ani výběry. Jaký bude zůstatek na 

konci roku po připsání úroku? 

200 

120 

112 

102 

98 

  

 

 

 

 


