NÁVŠTĚVA ÚŘADU PRÁCE V OLOMOUCI
Dne 9. listopadu 2017 se žáci 9. třídy zúčastnili informativní schůzky na Úřadu práce
v Olomouci, která se týkala volby povolání.
Žáci získali cenné informace, které jim pomohou při jejich rozhodování, na jakou SŠ se
vydat po ukončení 9. třídy. Dozvěděli se, podle čeho je vhodné se orientovat při volbě jejich
budoucího vzdělávání a následně pak povolání. Brát zřetel by měli především na to, co je baví,
jakou mají šanci na přijetí na danou školu, zda se dělají přijímací zkoušky či nikoliv, zda mohou
získat stipendium, zda je do výuky zahrnuta praxe, zda je škola státní či soukromá, na
vzdálenost školy od domova a v neposlední řadě pak na to, zda se po vystudování dané SŠ
uplatní na trhu práce, zda je možnost kariérního postupu či na výši platu atd. Konečný výběr
SŠ by měl být na nich samotných, pomoc při výběru však mohou poskytnout rodiče, učitelé,
výchovný poradce, psycholog či Informační a poradenské středisko při úřadu práce (IPS).
IPS dodalo žákům zdarma Atlas školství, který obsahuje seznam SŠ s důležitými údaji
a termíny, a dále jim nabízí přehled škol a oborů na internetu, přehlídku SŠ Scholaris, která se
koná ve dnech 22. - 23. 11. 2017 v Olomouci, informace o novinkách v přijímacím řízení
a internetové zdroje, pomocí kterých naleznou informace o školách.
Žáci byli také informováni o přihláškách na SŠ. Dozvěděli se, že si mohou podat dvě
přihlášky a to do 1. 3. 2018, výjimkou jsou umělecké obory, na které je nutné podat si přihlášku
již do 30. 11. 2017. Žáci byli informováni o tom, co vše přihláška obsahuje a také to, že ji
vyplňuje škola.
Součástí informativní schůzky na ÚP byla také samostatná práce žáků. Žáci dostali
k dispozici pořadače s různými typy povolání, které si mohli prolistovat a pokud je dané
povolání zaujalo, mohli si z něho odnést informační leták.
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