STŘEDNÍ ŠKOLA

KARIÉROVÝ KOMPAS
Přijď si SE SPOLUŽÁKY popovídat se školním
psychologem o tom, jakou střední školu zvolit
a jak se připravit na její přijímací zkoušky

Co mohu?

Které povolání se mi líbí?

Co se mi daří?
Co je pro mě v životě důležité?

MOJE POVOLÁNÍ

Co chci?

Jaké mám představy o mém budoucím povolání?
Které předměty mi jdou a které ne?
Jak by měl můj život vypadat za deset let?
Kde potřebuji zabrat, aby se mi moje sny podařily?
Jaké jsou moje zájmy?

Co mohu udělat TEĎ,
abych si splnil své sny?
ZŠ Milady Horákové v Hradci Králové

ROZHODNUTÍ

SCHOPNOSTI

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Jaké jsou moje silné stránky?

STŘEDNÍ ŠKOLA

KARIÉROVÝ KOMPAS

1. Domluv se s rodiči, že tento rozhovor se školním psychologem chceš absolvovat. Dej jim podepsat souhlas.
2. Najdi 1 až 3 spolužáky, kteří mají chuť přijít také (pokud platí COVID omezení, tak aktuálně pouze ze své třídy).
3. Jeden z Vás napíše na psycholog@zshorakhk.cz, e-mail by
měl obsahovat tři informace – že píšeš ohledně kariérového poradenství, jména Tvých spolužáků, se kterými ses domluvil rozhovor absolvovat, den a čas, kdy by Vám rozhovor
vyhovoval (například některé pondělí 15.00–16.00).
4. My Ti na základě Tvého e-mailu napíšeme nabídku konkrétního termínu a pak už ji stačí potvrdit a přijít.
5. Pokud bys nenašel spolužáky, že byste přišli alespoň ve
dvou, můžeš napsat i sám za sebe, domluvíme se i tak.

MOJE POVOLÁNÍ

PONDĚLÍ a STŘEDU se Vám bude věnovat Mgr. Pavlína Tomášková
ÚTERÝ a ČTVRTEK s Vámi bude pracovat Mgr. Eliška Rusková

Rozhovor Ti nabídne možnost utřídění si myšlenek, kterou SŠ
či povolání si vybrat, prostor zreflektovat svoje silné a slabé
stránky ve vztahu k dalšímu povolání, zmapovat své hodnoty
ve vztahu k tématu „co očekávám od svého budoucího povolání“ a zamyšlení, jak zefektivnit učení, jak plánovat a připravit se na přijímací zkoušky. Konkrétní směr, na kterém tématu
budeme na setkání společně pracovat, budete volit právě VY!

Těšíme se na Vás!
ZŠ Milady Horákové v Hradci Králové

ROZHODNUTÍ

SCHOPNOSTI

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Co mám dělat, když chci přijít?

