HRAD, ZÁ MEK, CHRÁ M,
MUZEUM, PAMÁ TKY
Líbilo by se vám trávit svů j pracovníč as v místech,
z který ch voníhistorie a vzneš enost?

Zvládáte jednánís lidmi? Máte sluš né a kultivované vystupování?

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li ANO,
mohla by pro vás bý t vhodná právě oblast
HRAD, ZÁ MEK, CHRÁ M, MUZEUM, PAMÁ TKY.

Možné uplatně ní:

Zajímáte se
o památky,
baví vás
historie?

Chtě li byste
zkoumat historii,
zpracovávat
vě decké poznatky
Chtě li byste
doprovázet turisty,
dávat jim
odborné vý klady?
Jste připraveni
učit se jazyky?

Chtě li byste mít na starosti
správu památkový ch staveb?

archeolog
sprá vce sbírky, sprá vce depozitá ře

Možné uplatně ní:
prů vodce

Možné uplatně ní:
sprá vce pamá tkových objektů (kastelán)

Možné uplatně ní:
Chtě li byste svů j život spojit
s hlásáním víry v boha
a ve službě vě řícím?

duchovní církví a ná boženských institucí
(kně z)
nevysvě cený duchovní
(nevysvě cený kně z,,
mnich, řádová sestra)

Jaký je hlavnícharakter č
innosti?

Zkoumá ní,
objevová ní

Zaznamená vá ní,
evidová ní,
shromažď ová ní

archeolog

Zařizová ní,
vyř izová ní

správce
památkový ch
objektů
(kastelán)
správce sbírky,
správce depozitáře

Vyklá dá ní,
př edná š ení,
vysvětlová ní

Dodá vá nívíry
a duchovnísíly
druhý m lidem

duchovní,
nevysvě cený duchovní
průvodce

Jaké vzdělá nívede k jednotlivý m uplatněním?

Obory vzdělá ní

Jsou tu nejběž nějš ía relativněnejvhodnějš í
obory š kolního vzdělánípodle oborové
soustavy KKOV.
To neznamená, ž e jednotlivá povolání
nemohou vykonávat i absolventi jiný ch oborů .

vysoká
š kola

archeolog

Obory zamě řené
na historii, na archeologii

správce sbírky

VŠ se zamě řením
podle charakteru sbírek

duchovní

Teologické obory VŠ

maturita,
vyš š í š kola

nevysvě cený duchovní
Teologické obory VOŠ
správce depozitáře
správce památkový ch objektů
průvodce

Nutná perfektní
znalost angličtiny

nebo němčiny

VOŠ nebo SOŠ se zamě řením podle
charakteru sbírek
Maturita na SOŠ nebo gymnáziu

