Školství

STRANA 8

Desatero pro správný výběr střední školy

Pro mnohé z vás, milí studenti, se
blíží čas, kdy opustíte lavice základní školy a přesunete se dál - na
střední školu. Jak si ale vybrat obor,
který vás bude zajímat, a ze kterého
by se mohlo vyklubat vaše budoucí
povolání?

4. Jaké povolání tě láká?
Zjisti si, co tvé vytoužené budoucí povolání obnáší. Bavilo by tě to?
Mysli při výběru jen na sebe a přemýšlej, jestli požadované vzdělání
a dovednosti pro tuto práci odpovídají tvým schopnostem.

1. Uvědom si, co očekáváš, co
umíš a co ti nejde
Objev svoje schopnosti, ale i slabá místa a zvaž také svůj zdravotní
stav. Přemýšlej o svých studijních
výsledcích a také o tom, jak přistupuješ k učení. Všechno je možné změnit, ale jen když to opravdu
chceš a uděláš pro to maximum.

5. Informace o školách
Uvědom si, co od školy očekáváš
a jak chceš, aby tě připravila pro
život. Tvůj výběr by se neměl omezovat jen na tu nejbližší školu, ale
na tu, podle tebe, nejlepší. Nezapomeň si zjistit podmínky pro přijetí.

2. Promluv si s nejbližšími
Neváhej probrat svoje studijní
vyhlídky s lidmi, kterým důvěřuješ.
Můžou to být rodiče, přátelé nebo
učitel, kterému důvěřuješ. Zamysli se nad jejich názorem a ber jej
v potaz, i když může být jiný než
tvůj.
3. Vytvoř si seznam zajímavých
oborů
Zapisuj si, které odvětví tě zajímá.
Podívej se na nabídku jak maturitních, tak učebních oborů. Můžeš to
také vzít z druhé strany a „vyškrtat“
obory, které tě nezajímají.

6. Běž to omrknout
Nejlepší cestou, jak o škole zjistit co nejvíc, je den otevřených
dveří. Připrav si otázky a neboj se
zeptat na všechno, co tě napadne.
Rozhodně zavítej do více škol, ať
můžeš porovnávat.
7. Reference o škole
Podívej se na reference od bývalých či současných studentů tvé
vytipované školy a pobav se s nimi.
Dobrou vizitkou také bývají webové stránky školy.
8. Na základce ti poradí
Pokud potřebuješ poradit s tím,
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kam dál, i ve tvé současné škole ti
rádi poradí. Například třídní učitel, výchovný poradce, nebo učitel,
ke kterému máš prostě důvěru.
9. Příprava na přijímačky
Nepodceň přípravu a pořádně
se připrav na přijímačky. Na internetu najdeš spoustu tipů, na co si
dát pozor. Některé školy dokonce
nabízí „přijímačky na nečisto“.

10. Pomoc odborníků
Pokud máš problémy s učením a
nevíš co s tím, není žádná ostuda
obrátit se na odborníky. Může tam
být například dyslexie, dysgrafie
nebo porucha pozornosti. Obrať
se na pedagogicko-psychologickou
poradnu, kde ti pomohou s tvou
cestou za vzděláním.
-vd, infoabsolvent.cz-

