Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
Pomoc při výběru vhodné školy


Konzultace s žáky a jejich zákonnými zástupci



Setkání s rodiči vycházejících žáků (informace o přihláškách a přijímacím řízení)



Návštěvy Přehlídky škol, Dny otevřených dveří SŠ/UO, exkurze



Seznámení s činností IPS ÚP



Besedy se zástupy SŠ/OU, besedy s absolventy naší školy



Přihlášky na SŠ (informace o jejich vyplňování, podávání, termínech, odvolání…)

POMOC PŘI PROFESIONÁLNÍ ORIENTACI
1. Základní škola
A. předmět Pracovní činnosti - Svět práce


vyučován v 9. ročníku

B. mezipředmětové vztahy


během 8. a 9. ročníku v rámci rodinné výchovy, občanské výchovy

C. konzultace s výchovným poradcem


profesionální orientace a systém vzdělávání



síť středních odborných škol, gymnázií, středních odborných učilišť



přijímací řízení

D. pravidelné akce


návštěvy Informačního a poradenského střediska Úřadu práce



návštěva výstav Vzdělávání a řemeslo, Burza škol



exkurze do SOŠ a SOU Písek



exkurze do firem písecké průmyslové zóny

E. přístup k internetové informační síti o školách, volbě povolání a trhu práce
F. poskytnutí materiálů pro vyhledání konkrétního studijního, učebního oboru
G. práce s programy na PC
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2. Úřad práce, Informační a poradenské středisko pro volbu povolání
A. informace




síti škol
o možnostech uplatnění absolventů v praxi
o situaci na trhu práce

B. charakteristika jednotlivých profesí a požadavků na jejich vykonávání
C. individuální poradenství pro žáky i rodiče
D. počítačové programy pro samoobslužné testování profesních zájmů ve vazbě na volbu povolání
E. odborné publikace

3. Pedagogicko-psychologická poradna Písek
A. pomoc při poznání schopností, možností žáka, jeho zaměření, vhodného typu školy

4. Poskytnutí základních informací
A. ZŠ Jana Husa a Mateřská škola Písek
 VP pro II. stupeň (Kučerová Tatiana)
 konzultační hodiny dle domluvy
B. ÚP Písek – Informační a poradenské středisko
 poradkyně pro volbu povolání (Zajíčková Emílie)
 tel: 905 146 401
 emilie.zajickova@pi.mpsv.cz
C. Pedagogicko-psychologická poradna Písek
 sociální pracovnice (Křivancová Jaroslava)
 tel: 382 213 387, 724 831 376
 jaroslava.krivancova@pppcb.cz
D. Výchovní poradci středních škol
 kontakty uvedeny na webových stránkách středních školy
 zprostředkuje i výchovný poradce

Konkrétní informace o školách a oborech:


Atlas školství – přehled středních škol a vybraných školských zařízení



Webové stránky středních škol (K dispozici v ZŠ, na informačních akcích)
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Dny otevřených dveří středních škola



Burza škol, Písek



Vzdělání a řemeslo, České Budějovice



profesiogramy – www.gwo.cz, www.infoabsolvent.cz



www.msmt.cz

