Vyučovací předmět Svět práce
Ve školním roce 2013/2014 byla „Výchova k volbě povolání – Svět práce“ uskutečňována
v rámci předmětu Pracovní činnosti v 8. a v 9. ročníku. Vyučování žáků 8. tříd probíhá jednou
za měsíc 2 vyučovací hodiny a 9. tříd 1× za 14 dní 1 hodinu.
U vycházejících žáků byl obsah předmětu zaměřen na praktickou orientaci v problematice
volby povolání, s tím souvisejícím rozhodnutím o další vzdělávací dráze žáků a vztahujícími
se právními předpisy, seznámením se základními informačními zdroji a přípravou na novou
životní situaci po odchodu ze základní školy. Pomocí internetu zjišťovali žáci vzdělávací
nabídku středních škol a seznámili se s pravidly přijímacího řízení. Řešili také možnosti
vlastní přípravy na něj a možnosti odvolání proti případnému rozhodnutí přijímací komise
o nepřijetí. Zkoumali svoje předpoklady pro jednotlivá povolání a srovnávali je s jejich
charakteristikou. Naučili se vyplňovat přihlášku na střední školu, zápisový lístek, zkoušeli
vyplnit strukturovaný životopis pomocí internetového portálu Průvodce světem povolání
a postup jeho vytištění. Zabývali se náklady na studium a způsoby řešení možných problémů
při studiu. Byli seznámeni s dalšími možnostmi internetu při hledání studijních příležitostí
i pozdějšího zaměstnání a prodiskutovali adaptaci na změny, které je po ukončení základní
školy čekají.
Žáci 8. ročníku se zaměřili především na sebepoznání a sebehodnocení vzhledem ke své
budoucí profesní orientaci. Ve vyučovacích hodinách měli též možnost udělat si test zájmů
pomocí Průvodce světem povolání, seznamovali se s dalšími informačními portály, zjišťovali
svoje předpoklady pro jednotlivá povolání porovnáváním znaků jednotlivých povolání
s vlastní charakteristikou. Diskutovali o nejvhodnější studijní cestě ke zvolené profesi. Žákům
a jejich rodičům byla poskytnuta podpora také poskytnutím individuálního přístupu na
placený portál www.proskoly.cz, kde měli možnost podstoupit odborný test profesní orientace
Hollandovou metodou a vyzkoušet si i další testy různých dovedností.
Průběžně byl mezi žáky uskutečňován průzkum zájmů o další studium po základní škole.

Výchovné a kariérové poradenství
Výchovná poradkyně na II. stupni úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní na I. stupni,
koordinátorkou protidrogové prevence, vedením školy, učitelským sborem a v neposlední
řadě s rodiči žáků, kteří mají výchovné nebo vzdělávací problémy. Pomáhá zajišťovat
depistážní, diagnostické a intervenční činnosti. Metodicky pracuje s třídními učiteli –
seznamuje je s novinkami ve školské legislativě, pomáhá v práci s třídním kolektivem. Snaží
se být spojovacím článkem mezi rodiči a řadou institucí, které se zabývají specializovanou
péčí o mládež (např. pedagogicko psychologická poradna, speciální pedagogické centrum,
sociální kurátoři, policie, lékaři).
V uplynulém školním roce proběhlo několik individuálních pohovorů s žáky na popud rodičů
i třídních učitelů, řešili jsme problémy, se kterými se na nás obrátili žáci samotní. Vážnější
situace byly projednány vedením školy a pomáhajícími institucemi (OSPOD, Policie ČR,…)
v rámci výchovné komise se všemi zúčastněnými. Cílem naší práce je klidné a bezpečné
studijní prostředí pro všechny žáky.
Velký důraz byl též kladen na kariérové poradenství – tedy přípravu žáků k volbě
budoucího povolání. Základní profesní orientaci žákům umožnil předmět Svět práce –
výchova k volbě povolání.

Pozornost byla věnována také rodičům vycházejících žáků, v listopadu proběhla již tradiční
přehlídka středních škol přímo na naší škole a každý rodič také obdržel informační leták
k průběhu přijímacího řízení.
Škola opět zakoupila licencovaný program firmy Databox, který žákům i jejich rodičům
umožňuje individuální testování přímo doma prostřednictvím portálu www.proskoly.cz.
Jako každý rok se všichni žáci 9. tříd zúčastnili na podzim 2013 seznamovací besedy
s pracovníkem Informačního a poradenského střediska ÚP Svitavy a v říjnu 2013 Přehlídky
středních škol ve Svitavách. V listopadu zájemci o studium technických oborů navštívili
autosalon na ISŠ technické ve Vysokém Mýtě. Naše škola se také aktivně zapojila do
programu Pardubického kraje Technohrátky. Nejprve v říjnu vybraní žáci 9. tříd soutěžili na
Střední škole zahradnické a technické v Litomyšli a potom žáci 8. tříd v dubnu absolvovali
podobný program na Středním odborném učilišti v Poličce. V červnu jsme pružně reagovali
na milé pozvání majitele firmy Flídr sídlící v blízkém Širokém Dole a navštívili jejich výrobní
areál spolu se všemi žáky 8. tříd.
V tomto školním roce ukončilo naši školu celkem 75 žáků z 9. tříd a 3 žákyně 8. tříd.
Jednomu žákovi 8. třídy bylo umožněno další studium v 9. třídě (žáci z nižších ročníků nejsou
zahrnuti do grafu).
Z následujícího grafu vyplývá, že 79% vycházejících žáků vycházejících z 9. tříd může
zakončit své středoškolské vzdělání maturitou.
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