Vážení rodiče, milí žáci,
vzhledem k tomu, že se nyní společně s vašimi dětmi rozhodujete, na jakou školu
si podat přihlášku, přicházíme s nabídkou kariérového poradenství poskytovaného našimi školními
psychology – Mgr. Klárou Procházkovou a Mgr. Namem Tienem Nguyenem.
Nerozhodnutým žákům a jejich rodičům již tradičně v 9. roč. nabízíme poradenství
v oblasti studijní a kariérové orientace – volby povolání. Tyto konzultace vám mohou pomoci posoudit
intelektové schopnosti a nadání, zmapovat zájmy, studijní předpoklady a návyky, osobnostní charakteristiky
pro studium na různých typech škol a výkon rozličných povolání.
Vybrat si můžete ze tří nabízených úrovní poradenství:

 Varianta A
1. jedna individuální konzultace žáka se školním psychologem
– mapování představ a ambicí, informace, zvažování typů škol a konzultace výběru (30-45 min.)
– bezplatné, setkání proběhne v průběhu října/listopadu, po domluvě v jiném termínu
 Varianta B
1. setkání – úvodní individuální konzultace se školním psychologem (říjen/listopad)
– mapování představ, ambicí, informace, první zvažování typů škol, hledání zakázky pro naši
práci (30-45 min.).
2. setkání – skupinová administrace psychodiagnostických metod (listopad, v rámci dopolední výuky)
– psychodiagnostika nadání, osobnosti, test struktury intelektu, dotazník volby povolání (4 hod.).
3. setkání – individuální konzultace se školním psychologem (prosinec/leden)
– rozhovor, vyhodnocení diagnostiky, práce s domácím úkolem – povídkou, podpora motivace
a tzv. koučování (30-45 min).

 Varianta C
Tři setkání jako u varianty B + 4. závěrečné setkání společně i s rodiči (30-45 min). Pokud rodiče
neobdrží informace o výsledcích do pátku 20. 1. 2023, nechť prosím, v případě přetrvávajícího zájmu,
kontaktují školního psychologa samostatně.
Vzhledem k tomu, že využívané psychodiagnostické nástroje (DVP, I-S-T 2000R, NEO) podléhají
autorským právům, činí u varianty B a C náklady na licence těchto testů 150,- Kč na jednoho žáka. Platbu
prosím proveďte bezhotovostně na účet školy: 110088891/0300. Platební údaje najdete od 5. 9. 2022
v Edookitu (hlavní menu – platby). Platbu prosím proveďte ideálně přes QR kód, v případě ručního
zadávání prosím zadejte specifický symbol – 02 a variabilní symbol – osobní číslo žáka, do poznámky pro
příjemce prosím zadejte jméno a třídu.
Individuální rozhovory probíhají v dopoledních (se souhlasem třídního učitele) či odpoledních
hodinách v pracovně školních psychologů.
Máte-li o nabízenou službu zájem, prosím vyplňte souhlas a odevzdejte jej nejpozději
do 20. 9. 2022 prostřednictvím své dcery/syna třídnímu učiteli.
S vašimi dotazy se můžete obracet na psycholožku Mgr. Kláru Procházkovou
k.prochazkova@zshoracke.org či telefonicky tel. 541 321 507/kl. 11, 778 403 760.

mailem

……………………………………….……..…..zde odstřihněte……………………………………………….....…

Mám zájem o nabízené konzultace v oblasti profesní orientace, konkrétně o variantu …............... .
Souhlasím, aby můj syn – moje dcera ………………………….........……………………...............
ze třídy …………. absolvoval/a v rámci profesního poradenství konzultace se školním psychologem
a u zvolené varianty B a C také vyšetření psychodiagnostickými nástroji.
Kontakt na rodiče (mail či telefon): ……………………………………………….………………..
V Brně dne……………..

…………………………………….
podpis zákonného zástupce

