DŮLEŽITÉ INFORMACE K VOLBĚ POVOLÁNÍ
 Výchovný a kariérový poradce pro volbu povolání na ZŠ O. Nedbala:
Mgr. Gabriela Růžičková, ruzickova@zsonedbala.cz, telefon: 38 510 20 28
konzultační hodiny: po předchozí telefonické nebo mailové dohodě, žáci mohou využít
i přestávek, všechny důležité informace budou pravidelně aktualizovány na webu
školy (www.zsonedbala.cz → ŠKOLA → BUDOUCÍ STŘEDOŠKOLÁK) a ve
vitríně u vstupu do školy.
 Informační a poradenské středisko pro volbu povolání (IPS) – Úřad práce v ČB
Klavíkova 7, telefon: 950 109 460 (Mgr. M. Štětková, marketa.stetkova@uradprace.cz)
 Pedagogicko-psychologická poradna, Nerudova 59, České Budějovice
vyšetření profesní orientace – na objednání: poradna.info@pppcb.cz
telefon: 387 927 153, 387 927 154
 Dny otevřených dveří SOU, SŠ, gymnázií (SLEDOVAT WEB. STR. ŠKOLY)
 webové stránky jednotlivých škol (aktuální informace!)
 v týdnu od 4. do 6. října – SALMONDO (Online nástroj pro efektivní kariérové poradenství,
díky psychologickým testům a dalším nástrojům žáci snadno zjistí, které profese a studijní obory dobře
odpovídají jejich osobnostem, zájmům a silným stránkám. Aplikace je připravena tak, aby s ní žáci
mohli pracovat plně samostatně, výsledky jsou však zároveň ideálním podkladem pro další výchovné
a kariérní poradenství)








4.10. 5. h 9.D
5.10. 1. h 9.B, 3. h 9.C
6.10. 5. h 9.A
Atlas školství 2021/2022 (žáci 9. roč. obdrží během října/listopadu)
ŽÁK SE BUDE HLÁSIT na střední školu s talentovou zkouškou (viz seznam –
BUDOUCÍ STŘEDOŠKOLÁK) - tuto skutečnost sdělí žák třídnímu učiteli do konce
října. Ten tyto informace předá výchovné poradkyni → první listopadový týden = tisk
přihlášek, jejich následné předání žákům. Vyplněné přihlášky musí žák doručit na
zvolenou střední školu nejpozději do 30. listopadu 2021. V průběhu listopadu budou
také vydávány zápisové lístky pro žáky, kteří se budou hlásit na SŠ s talentovou
zkouškou. Vše bude upřesněno na webových stránkách školy.
VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO – pro žáky a jejich rodiče (VÝSTAVIŠTĚ: 4. - 6. 11.)
besedy s pracovnicemi IPS při ÚŘADU PRÁCE - prosinec
další užitečné informace o přijímacím řízení, školách:
www.infoabsolvent.cz
testy: www.zkousky-nanecisto.cz
www.kraj-jihocesky.cz
www.statniprijimacky.cz
www.atlasskolstvi.cz
www.skolaposkole.cz
www.cermat.cz
www.proskoly.cz
www.scio.cz
www.emiero.cz
www.msmt.cz
www.zkouskaosobnosti.cz
www.stredniskoly.cz
www.testmojeplus.cz
www.mamenato.cz

