
 

 

 

Projekt „Využijme zkušenost 50+“, registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/96.00146 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím OP LZZ a státním rozpočtem ČR.  
 

Strana 1 

Pozvánka a realizační pokyny ke konání  

 

MOTIVAČNÍHO KURZU a PRACOVNÍ DIAGNOSTIKY 

 
realizovaného v rámci projektu Projekt „Využijme zkušenost 50+“,  

registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/96.00146 

 

Vážená paní, vážený pane, 

 

na základě naší vzájemné dohody učiněné na motivačním setkání a Vašeho rozhodnutí 

vstoupit do výše uvedeného projektu Vás srdečně zveme na Motivační kurz a související 

aktivity. Bližší informace k  realizaci uvádíme níže: 

 

Místo konání:     Vsetín 

Masarykova veřejná knihovna Vsetín 
Dolní náměstí 1356 

755 01 Vsetín 

 

Motivační kurz 
     

Termín:  14. 7. – 24. 7. 2014 

 

 
Časový rozvrh MK: (platí pro první den - po dohodě s lektorem je možno upravit)  

 

Pondělí – čtvrtek: 8.00 –   9.30 2 hodiny kurzu 

 9.30 –   9.45 přestávka 

 9.45 – 11.15 2 hodiny kurzu 

 11.15 – 11.45 oběd  

 11.45 – 13.15 2 hodiny kurzu 

 13.15 – 13.30 přestávka 

 13.30 – 15.00 2 hodiny kurzu 

Program kurzu 
1) Vstupní modul – organizace kurzu, 

časový harmonogram   
1 vyučovací hodina 

  
2) Sebepoznání a motivace 15 vyučovacích hodin 

  
3) Efektivní komunikace 16 vyučovacích hodin 

  

4) Orientace na trhu práce a 

sebeprezentace 
16 vyučovacích hodin 

 
5) Základy pracovního práva  8 vyučovacích hodin 

 
6) Finanční gramotnost pro každého  5 vyučovacích hodin 

 
7) Závěrečné vyhodnocení  3 vyučovací hodiny 
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Po absolvování Motivační kurzu následuje ve stejných školících prostorách 

 

Pracovní diagnostika 

 

Termín:  25. 7. 2014 

 

Program  Zpracování testů 3 hodiny 

 
Časový rozvrh diagnostiky:  

 

Druhý pátek: 8.00 – 11:00   3 hodiny 

 

Organizace učebny:  

Místa v učebně budou uspořádány do půlkruhu, na každém z nich bude připraven výukový 

manuál, který budete během kurzu používat.  

 

Doplňující informace k výuce: 
- pitný režim, káva a čaj pro účastníky zajištěn, 

- vezměte si pohodlné oblečení, případně přezuvky, 

- prosíme Vás, abyste si psací potřeby vzali s sebou,   

- mobilní zařízení prosíme na počátku výuky vypnout. 

 

Umístění vzdělávací místnosti a doplňující informace k jízdnému a stravování:             
Masarykova knihovna - centrální budova knihovny se nachází na Dolním náměstí, přístupná 

je hlavním vchodem z náměstí nebo přes Turistické informační centrum. Vzdělávací místnost, 

která bude označena, najdete ve 4. patře. 

 Pěšky od vlakového nádraží: půjdete rovně po ulici Žerotínova, na první křižovatce (cca 

uprostřed ulice Žerotínova před Panskou zahradou) odbočíte doleva, na ulici Svárov, až 

dojdete k Náměstí Svobody (minete vlevo odbočku k Domu kultury) a stále pokračujete 

ulicí Svárov (mírně vpravo), kolem banky Unicredit na rohu stále po ulici Svárov, po pravé 

straně budete míjet obchod Baťa, restauraci Pančava odbočku na ulici Zahradní a 

Informační centrum, které je umístěno ve stejné budově jako Masarykova knihovna. 

Hlavní vchod najdete z Dolního náměstí (viz fotografie. Délka trasy cca 800m, 9 min. 

 Pěšky od autobusového nádraží: ulicí  U Hřiště půjdete rovně až na její konec (minete 

jednu odbočku vpravo), před Panskou zahradou zabočíte doleva na ul. Tyršova, přes 

náměstí Svobody. Až dojdete na konec Náměstí Svobody (minete vlevo odbočku 

k Domu kultury) a stále pokračujete ulicí Svárov (mírně vpravo), kolem banky Unicredit  

na rohu stále po ulici Svárov, po pravé straně budete míjet obchod Baťa, restauraci 

Pančava odbočku na ulici Zahradní a Informační centrum, které je umístěno ve stejné 

budově jako Masarykova knihovna. Hlavní vchod najdete z Dolního náměstí  

 Autobusem MHD Vsetín: z nástupního místa Autobusové nádraží na zastávku Náměstí 

směr Vsetín, Jasenka (jedna zastávka). Autobusy číslo 1, 2, 4, 5, 6.  

 Automobilem: ze směru od Zlína a Valašského Meziříčí se dostanete na ulici Mosteckou 

projedete kruhový objezd  rovně, po pravé ruce míjíte poštu a první odbočku vpravo, 

pokračujete rovně, na druhé odbočte doprava  odbočíte a jste na Dolním Náměstí. Je 

možné využít parkování v okolí za poplatek. Bezplatně jde zaparkovat v uličkách kolem 

Masarykova gymnázia (ul. Tyršova, Žerotínova atd.). 
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 Vchod do budovy bude označen názvem projektu „Využijme zkušenost 50 +“. Použijte 

hlavní vchod, ne Informační centrum! Po vstupu do budovy uvidíte výtah, kterým 

vyjedete do 4. patra. Můžete použít i schodiště.  Společenský sál je vlevo.  Místnost bude 

označena. 

 V případě požadavku na proplácení jízdného je potřeba předložit zaplacené jízdenky za 

bus, vlak, MHD z předchozího dne následující školící den. 

 

Značení trasy od autobusového a vlakového nádraží:
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Fotografie budovy, kde bude probíhat Motivační kurz 

 

 
 

Stravování: 

- okolní restaurace umožňují využít obědy v ceně menu.   
 

Absence: 

-      veškerá absence musí být omluvena týž den telefonicky či, SMS lektorce nebo 

organizační pracovnici projektu. Následně je potřeba předat potvrzenou omluvenku 

lektorovi.  

-     V případě nemoci originál dokladu o pracovní neschopnosti zašlete úřadu práce, kopii 

doručte lektorovi. 

 

 

Těšíme se na Vaši účast a společnou práci.  

 

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 3. 7. 2014 

 

 

 

 

Markéta Mikulenková v. r.   Vyřizuje:   Mgr. Alena Jungová         Bc. Libuša Navrátilová 

Vedoucí projektu - lektor  organizační pracovník organizační pracovník 

Tel.: 603 825 813             Tel.: 739 023 959 Tel. : 730 512 217 
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Spojení do Vsetína veřejnou dopravou: 
 

 

odjezd příjezd příjezd spojení 

Huslenky,,žel.st.   7:15 
Vsetín,,aut.nádr. 

MHD 7:35 
 940023 8  

 

Huslenky,,žel.st     7:21 
Vsetín,,aut.nádr. 

MHD 7:35 
 940022 10  

Karolinka  6:50 Vsetín   7:35  Os 13256  

Karolinka,,požární dům 

6:50 

Vsetín,,aut.nádr. 

MHD 7:35 
 940023 8  

Kateřinice,,škola  7:01 
Ratiboř, kino  7:06 

odjezd 7:28 
Vsetín,,aut.nádr. MHD   7:42 920024 1  

Hovězí    7:23 Vsetín    7:35  940027 6  

Jasenka,čerp.st. 7:16 aut.nádr. 7:21  2 

 

http://jizdnirady.idnes.cz/info/C2/S40508.htm
http://jizdnirady.idnes.cz/draha/?p=pbTYIAA7G2bkVrqb5KN.QDOXF.hxP.UmqX0pp1pbEJFFxobwMxKGUXZyqCDWTzRwxVz2VTalf6nrqWVu8nzVdq8vkMUhBd2mu2yfYQSHf3rurVhgYnrI568ig2UWxZ2KUTP.CMhYxrGOYC03yDATEf0t71DTkc8e
http://jizdnirady.idnes.cz/info/C2/S40508.htm
http://jizdnirady.idnes.cz/draha/?p=XtkWdvNOW20jtrnnjlLba59ACsA3e05xfNieGoSXkUiG6uJCiU1pl78SWJr58xCYJZnbtlkgnpeSlVHxSD6QNw660FkI3PWZoHnPH:7meetWttHMwaTt1:Ij6rzdLW7wZzFbnpTR33bxEeZu25ZS12RhohUhjHID
http://www.cd.cz/cd-online/staniceinfo.php?nazev=35322
http://www.cd.cz/cd-online/staniceinfo.php?nazev=35442
http://jizdnirady.idnes.cz/draha/?p=ndYbBGZfYrD9AoLPtk:t1TLlv5SPFlcAH2s4.Ap0zw7C9U2qDNrfbyFUrMpshelNIPJ19FYkTGPLGpKz0egZHfbCFiWKcNZAiIkKgb3CshFHUq:u13XeQl2C4QSO101viH:FINRzCjoVfH2IC7qpLXXgmrPsB1u1
http://jizdnirady.idnes.cz/info/C2/S40508.htm
http://jizdnirady.idnes.cz/draha/?p=47vzfBiLq:V2V2xTRY5Ln.5MrS9Zra81yZy1bPcizeGRDZtNx4eHrzOIlEGgKPFtbjx2Lsqz8gqgO24.c1mAozDtVs1wSPcCTdxwX3C.Kta8NKe0MZUkj5cep3GXqVPCFCZ5MDVQ47zoc:wRHLp9.X:7vx8fjHDk
http://jizdnirady.idnes.cz/info/C2/S40508.htm
http://jizdnirady.idnes.cz/draha/?p=:SXQXKVihMaYmt4cV.Q7yL1xtbPzix.PxQYWbs.3bqvMob6ugawK9P.avXPLLbgvLtFp23001p4P2Nop903Qol.2Jlt7k.vkkhQVaI7JBAencbPyCJXpvggLh4b.E218PY9b1dt5SNUui01a9kvQn72e1W3Qb28f
http://jizdnirady.idnes.cz/draha/?p=6zDBfwSmjNKSCqasn7feZUPs0z.SSwDGMv26lEFYyT:Ki33nCpohGwkqv7EmiOTRmUlPmtTQ1ZUqbarKb5yKdbjqvcNyHL4LFgGe2qGdZlMOa7lZ9UQdqHJ8F9PfgA.1f7TlGkAH5YQFsoUVMAqUdEMuGgpuqZ9A
http://jizdnirady.idnes.cz/draha/?p=DzlUlrvAJpot1iUOb5MBKCHRTEBZUB1mUAeNG7bkyhCGwWlEa3y8qgu4kuFODD2ul:6vAbw7nY9dZON0aLe4SnUKv:QT8FVJZ1:Mism3loQ4EiVVLmrrze.FExHEDLFaolHbk5W08i92fOfPuCFimS7.VBfCLXYK

