 Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce v Kutné
Hoře
http://portal.mpsv.cz/sz/local/kh_info
-

široká síť informací o všech povoláních, školách, studijních a učebních oborech
informační letáky, broţury v tištěné podobě, prezentace na DVD, videokazetách
moţnost otestovat si své zájmy a schopnosti pomocí počítačových programů
odborné konzultace s pracovnicemi IPS
vhodná profesní orientace po absolvování ZŠ
uplatnění na trhu práce

Ţáci po získání rad a informací – v tištěné podobě, elektronicky aj. se mohou daleko
snadněji orientovat v nabídce studijních a učebních oborů, přemýšlet o pozdějším
uplatnění na trhu práce po absolvování studia.
 Veletrh studijních a učebních oborů v Kutné Hoře
-

-

ţáci se seznamují se školami, které nabízejí různé studijní a učební obory, a to
prostřednictvím přímých konzultací s výchovnými poradci, řediteli nebo zástupci škol
v kutnohorském regionu a okolních okresech
moţnost přímo se informovat o podmínkách přijímacího řízení, vybavení školy,
studijních předmětech, dalších aktivitách školy - sportovní, kulturní apod.

 Spolupráce s výchovnými poradci SŠ, SOŠ, SOU a OU na Kutnohorsku a
v okolních regionech
- moţnost návštěv náborových pracovníků ve škole – účast v hodinách 9. ročníků –
prezentace škol, zodpovídání dotazů, účast na třídních schůzkách – konzultace s rodiči
- řešení aktuálních problémů při přijímacím řízení - v prvním, popř. druhém kole
- moţnosti studia, poţadavky, náročnost studia, úspěšnost přijetí ţáků ke studiu a
následné uplatnění v praxi

 Dny otevřených dveří SŠ, SOŠ, SOU a OU
-

ţáci spolu s rodiči mají moţnost navštívit vybrané školy kdykoliv v předem
stanovených dnech nebo individuálně po telefonické domluvě s příslušnou školou
ţáci a jejich rodiče si prohlédnou prostředí, vybavení školy – učebny, odpočinkové
prostory, stravovací místnosti, internát apod., mohou posoudit, zda-li vše odpovídá
představám, kde bude jejich dítě studovat

 Testy společnosti SCIO. cz
- Modul A PPPZ – ţáci 8. ročníku si mohou vyzkoušet testy z českého jazyka,
matematiky a obecně studijních předpokladů, společnost poskytne kaţdému ţákovi
zpracované výsledky v broţuře, která obsahuje grafy a tabulky výsledků, slovní
hodnocení a individuální odhad šancí dítěte ke studiu na různých typech škol.
 Speciálně pedagogické centrum – Praha
- ve výjimečných případech – zrakové, tělesné postiţení – moţnost konzultace
v oblasti kariérového poradenství – volba speciální školy pro konkrétní typ postiţení

 Středisko výchovné péče - Kolín
- kariérové poradenství pro ţáky s výchovnými problémy, které patří do oblasti
sociálně patologických jevů

