KURZ – „1. krok k profesní volbě“ – ZŠ Brigádníků, září 2018
Vážení rodiče,
naše poradna v rámci doplňkové činnosti nabízí pro žáky 9. tříd základních škol službu zaměřenou
na pomoc při výběru vhodné střední školy a zjišťování předpokladů pro výběr budoucího povolání.
Tu bychom vám rádi touto cestou nabídli. Služba je určena těm žákům, kteří si nejsou jisti svou volbou
dalšího vzdělávání. Skládá se ze dvou částí:
1. ÚVODNÍ KURZ, ve kterém jsou žáci seznámeni s přehledem středních škol. Součástí tohoto
skupinového setkání je i zjištění struktury intelektových schopností. K ujasnění osobnostního
a zájmového zaměření by mělo přispět vyplnění souvisejících dotazníků. Žákům budou
předány v písemné formě další možnosti k získání důležitých informací pro profesní
rozhodování. K této části není účast rodičů nutná, uskuteční se skupinovou formou
v prostorách školy v dopoledních hodinách. Podmínkou je předložení souhlasu s vyšetřením.
2. INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE s žákem a jeho rodiči nad dosaženými výsledky. Na základě
těchto výstupů je společně diskutována další profesní orientace žáka. Ke konzultacím budou
rodiče společně s žáky pozváni (individuálně) do prostor poradny.
Skupinové vyšetření proběhne ve čtvrtek 27. září 2018 od 8 do 12:30 hodin v prostorách školy,
v klubu. Na vyšetření je nutné se předem přihlásit nejlépe elektronicky na adresu lucka@ppp10.eu,
případně telefonicky na čísle 728 380 844 nejpozději do čtvrtka 20. září 2018. Přihlášky přijímá
Barbora Lucká.
Individuální konzultace budou probíhat v průběhu října v termínech domluvených s jednotlivými
žáky.

S sebou na skupinové setkání:
Celková cena kurzu činí 200,- Kč, poplatek bude vybírán na začátku skupinového setkání. Žáci s sebou
přinesou také: souhlas s absolvováním kurzu a vyplněný dotazník pro rodiče. Tyto materiály si
přihlášení zájemci vyzvednou předem u výchovné poradkyně školy (Mgr. Radky Petříkové) nebo
na základě vlastní žádosti obdrží e-mailem. Přinesou si také penál, pití a svačinu.
Na spolupráci se těší PhDr. Barbora Lucká, Ph.D.

