Kariérový poradce
Základní škola Praha 7, Korunovační 8, 170 00 Praha 7

Kariérový poradce: ing. Ivana Sujová
e-mail: sujova@korunka.org
Konzultace s rodiči: dle dohody (Po – Pá: 6:45- 7:45)
Náplň práce kariérového poradce:
-

poskytuje poradenskou činnost při volbě střední školy pro žáky a rodiče
organizuje informativní schůzky pro rodiče žáků 9. tříd
zpracovává přihlášky ke vzdělávání na středních školách
vydává zápisové lístky
zpracovává přehledy o přijetí žáků
spolupracuje s třídními učiteli vycházejících tříd v dané problematice
spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7 a 8 a zařizuje možnost
skupinového vyšetření žáků na profesní orientaci
organizuje účast 9. ročníků, popř. 8. ročníků na akcích zaměřených k volbě SŠ
poskytuje žákům informace o Dnech otevřených dveří na SŠ

Plán práce ve školním roce 2019/20
Září 2019
9. 9. První informativní schůzka pro rodiče žáků 9. tříd ( program – zaměření a druhy SŠ, přihlášky ke
vzdělávání do oborů s talentovou zkouškou a ke studiu ve střední škole, jednotné přijímací zkoušky,
přípravné kurzy z M a ČJ k jednotným přijímacím zkouškám, spolupráce s PPP P-7).
Možnost pravidelného doučování z M a ČJ na naší škole.
Říjen 2019
Žáci 9. tříd obdrží Atlas školství pro Prahu 2020/21.
25. 10. Jarmark řemesel a služeb pořádaný COPTH, P-9 pro 9. ročníky
Listopad 2019
4. 11. Druhá informativní schůzka pro rodiče žáků, kteří podají přihlášku na SŠ s uměleckým
zaměřením (program – příprava na talentové zkoušky, Dny otevřených dveří, přihlášky)
Vydávání zápisových lístků pro žáky, kteří si podají přihlášku do oborů s talentovou zkouškou
28. 11. Schola Pragensis – Veletrh pražských SŠ v Kongresovém paláci na Vyšehradě pro 9. a 8.
ročníky

Prosinec 2019
Individuální konzultace s rodiči a žáky 9. tříd dle dohody.
Leden 2020
6. 1. Třetí informativní schůzka s rodiči žáků 9. tříd (přihlášky, příprava na jednotné přijímací zkoušky,
zkoušky nanečisto a přípravné kurzy, zápisové lístky).
Únor 2020
Potvrzení zápisových lístků na SŠ s talentovými zkouškami a dohled nad jejich doručením na střední
školy.
Zpracování přihlášek ke studiu pro žáky 9. tříd, vyřizování agendy ohledně přihlášek pro žáky z 5. a 7.
tříd na víceletá gymnázia.
Březen 2020
Vydávání zápisových lístků.
Duben 2020
Jednotné přijímací zkoušky, přijímací řízení na SŠ – potvrzení zápisových lístků a dohled nad jejich
doručením na střední školy.
Květen 2020
Dopomoc v druhém kole přijímacího řízení a v odvolacím řízení.
Červen 2020
Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7 a 8 – poskytnutí možnosti
skupinového vyšetření profesní orientace pro žáky 8. tříd.

