Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Kotlářská 4, 602 00 Brno,
tel: +420-541 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz
Zřizovatelem školy je městská část Brno-střed

Program Volba povolání - volba střední školy
Vážení rodiče, milé žákyně a žáci 9. tříd,
ve spolupráci školního psychologa s výchovnou a kariérovou poradkyní pro II. stupeň nabízíme těm z Vás, kteří
stále váháte, na kterou střední školu se přihlásit, možnost zúčastnit se poradenského programu na téma
VOLBA POVOLÁNÍ (volba střední školy). Program je určen především pro ty, kteří doposud nevědí nebo si
nejsou jisti, na jakou střední školu se hlásit.
Program Volba povolání se skládá ze dvou skupinových setkání žáků se školním psychologem a splnění
„domácích úkolů“ týkajících se volby střední školy. Bude zaměřen na zjištění představ, motivace, přání a
rozumových schopností žáků, co se týče jejich studia na střední škole. Setkání proběhnou ve dnech:
čtvrtek 7. listopadu NEBO pátek 8. listopadu 8:00 – 10:00 (bude upřesněno dle počtu žáků)
úterý 12. listopadu 14:30 – 15:30
Na tato skupinová setkání pak navazuje individuální konzultace, která se uskuteční formou pohovoru žáka se
školním psychologem, popř. i s výchovnou a kariérovou poradkyní pro II. stupeň. Během této konzultace
sdělíme žákům výsledky z psychodiagnostických metod používaných během skupinového setkání. K těmto
pohovorům zveme i Vás – rodiče. Společně tak můžeme zvážit možnosti dalšího vzdělávání a profesní dráhy
Vašeho dítěte. Pro tuto konzultaci je nezbytné, aby se Vaše dítě zúčastnilo obou setkání a splnilo „domácí
úkoly“. Individuální konzultace pak proběhne během listopadu a prosince 2019 v odpoledních hodinách.
Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami doporučujeme, aby se obrátili na jejich příslušné PPP, a to z toho
důvodu, že pouze PPP může podat na budoucí střední školu oprávněné doporučení k dodržování zákonem
stanovené péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Program Volba povolání je školou poskytován zdarma. Přihlášky na tento program pošlete po Vašem dítěti
nejpozději do 22. 10. 2019.
Budete-li
mít
jakékoli
dotazy,
neváhejte
nás
kontaktovat
prostřednictvím
e-mailu
adela.woznicova@kotlarska.cz.
Přejeme Vám pěkné dny a těšíme se na spolupráci.
S pozdravem,
Adéla Woznicová a Miluše Nováková

PŘIHLÁŠKA Volba povolání - do 22. 10. 2019 (odevzdává se třídnímu učiteli)
Jméno dítěte: ………………………………………………………………………………………….. Třída: ………………
„Přihlašuji své dítě do Programu Volba povolání. Skupinová setkání se budou konat 7. nebo 8. listopadu
(upřesníme dle počtu) v 8:00 – 10:00 a 12. listopadu v 14:30 – 15:30. Skončí-li žák s testováním 12. listopadu
dříve, může odejít domů dříve (dle souhlasu rodičů o odchodu ze školních akcí). Termín individuální konzultace
po domluvě.“

Datum:

Podpis zákonného zástupce:

