Program VOLBA POVOLÁNÍ (volba střední školy)
Milé žákyně a žáci 9.tříd, vážení rodiče,
nabízím těm z Vás, kteří váháte, na kterou střední školu se přihlásit, možnost zúčastnit se poradenského programu
na téma VOLBA POVOLÁNÍ (volba střední školy).
Cílem programu je zjistit, jaké jsou vaše silné stránky, jaké máte přání ohledně volby střední školy, jaká je vaše
motivace ke studiu. To je však možné pouze tehdy, pokud budete aktivní, odhodlaní něco se o sobě dozvědět a zapracovat
sami na sobě. Podmínkou také je nevynechat žádnou část programu.
Program VOLBA POVOLÁNÍ se skládá ze 2 skupinových setkání žáků se školním psychologem. Tato setkání
proběhnou vždy ve čtvrtek 29. 11. a 6. 12. 2018 od 14.00 do 16.00 hod. a budou zaměřeny na zjištění představ, motivace,
poznávacích schopností a přání žáků, co se týče jejich studia na střední škole. Skupinová setkání budou probíhat ve třídě 9. C.
Na tato skupinová setkání pak navazuje individuální konzultace, která se uskuteční formou motivačního pohovoru
žáka a jeho rodičů se školním psychologem. Během této konzultace budou žákům a jejich rodičům sděleny i výsledky
z psychodiagnostických metod používaných během skupinového setkání. Společně tak můžeme zvážit možnosti dalšího
vzdělávání a profesní dráhy Vašeho dítěte. Pro tuto individuální konzultaci je nezbytné, aby se Vaše dítě zúčastnilo všech
zmíněných skupinových konzultací a splnilo „domácí úlohy“ zaměřené na volbu střední školy. Individuální konzultace pak
proběhne během ledna a února 2019 v odpoledních hodinách. Konkrétní termín individuální konzultace bude žákům sdělen
během druhého skupinového setkání.
Žákům/žákyním, kteří již někdy byli vyšetřeni v PPP (např. pro speciální poruchy učení – dys...), také tímto
doporučujeme, aby se obrátili rovnou na jejich příslušné PPP. A to z důvodu, že pouze PPP může podat na budoucí střední
školu oprávněné doporučení k dodržování zákonem stanovené péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Naše škola
takové kompetence nemá.
Pro žáky, kteří program na volbu povolání mají domluvený v PPP či jiné organizaci, nemá smysl, aby se účastnili
programu pořádaného školou, protože se jedná o podobné metodiky.
Program VOLBA POVOLÁNÍ je školou poskytován zdarma. Přihlášky na tento program pošlete po Vašem dítěti
nejpozději do 23. 11. 2018. Vyplněné přihlášky žáci odevzdávají svým třídním učitelům.
Budete-li mít jakékoli dotazy, prosím kontaktujte mne nejlépe na mailu david.vanek@zsslapanice.cz.
Přeji vám pěkné dny a jsem s pozdravem

Mgr. David Vaněk, Ph.D.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NÁVRATKA – do 23. 11. 2018 (odevzdává se třídnímu učiteli)

Jméno dítěte: ................................................................................................................. Třída: ......................................
Přihlašuji své dítě do Programu VOLBA POVOLÁNÍ. Skupinová setkání se budou konat ve čtvrtek 29. 11. a 6. 12. vždy od 14.00
do 16.00 hod. Termín individuální konzultace bude upřesněn. Beru na vědomí, že podmínkou úspěšného absolvování
programu je účast na všech skupinových setkáních a splnění „domácích úkolů“ zaměřených na volbu střední školy.
Datum: ..............................
Podpis zákonného zástupce: .......................................................................................................
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