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V rámci kariérového poradenství jsou na naší škole žákům průběžně poskytovány
informace o možnostech pomaturitního studia (přehled VŠ, VOŠ, studium v zahraničí,
veletrhy pomaturitního vzdělávání, dny otevřených dveří jednotlivých škol, atd.) jak v tištěné,
tak v elektronické formě. Veškeré informace (včetně užitečných odkazů a videí, které
pomohou nejen při výběru vhodné VŠ, ale i při přípravě na jednotlivá přijímací řízení na VŠ)
mají žáci umístěny na webových stránkách školy v sekci Pro žáky - Kariérové poradenství.
V maturitním ročníku (cca 1x za měsíc – viz zápisy v třídní knize) je s žáky vedena
skupinová práce, která se, formou testů, her či rozhovorů, zaměřuje na zjišťování silných a
slabých stránek osobnosti, schopností, zájmů, motivace, studijních předpokladů, atd. Dle
studijních preferencí žáků je pak také využívána prezentace konkrétních VŠ, VOŠ. Žákům
jsou také, v případě zájmu, poskytovány individuální konzultace či konzultace s rodiči.
Z maturitního ročníku nástavbového studia měli, v tomto školním roce, zájem o
pomaturitní vzdělávání pouze tři žáci – byla s nimi tedy vedena individuální práce.
Kariérovému poradenství na gymnáziu se ovšem nevěnujeme pouze v maturitním
ročníku, ale zaměřujeme se na něj v průběhu celého studia. V rámci hodin psychologie (v 1. a
2. ročníku) je využíváno různých sebepoznávacích testových metod či her, které přispívají
k celkovému sebeobrazu žáka. Ve 2. a 3. ročníku pak žáci absolvují týdenní odbornou praxi
ve zvoleném oboru/instituci – dle svého zájmu, což jim umožní získat reálnou představu o
konkrétní profesi.
V rámci 3. ročníku pak mají žáci možnost absolvovat projekt „Na týden
vysokoškolákem“ – organizovaný vysokou školou CEVRO INSTITUT. Ve 3. a 4. ročníku se
dále mohou žáci zapojit do odborných stáží „24 hodin s FF UK“. Škola také mapuje zájmy a
studijní preference pomaturitního vzdělávání žáků gymnázia již od 1. ročníku. Díky těmto
přehledům lze pak žákům nabídnout vhodné školní i mimoškolní aktivity v oblasti jejich
zájmu a přispívat tak k jejich, nejen profesnímu, rozvoji. Taktéž lze dobře vysledovat měnící
se preference v závislosti na věku či vlivu studia.

Kariérové poradenství se zaměřuje také na úspěšné složení maturitní zkoušky. Ve 3.
ročníku gymnázia žáci povinně absolvují „Postupové zkoušky“ z předmětů profilové části
maturitní zkoušky – Dějiny české a světové literatury a Umění a kultura. Postupové zkoušky
mají žákům simulovat maturitní zkoušku a dát jim objektivní zpětnou vazbu o jejich
vědomostech a předejít tak neúspěšnému složení maturitní zkoušky ve 4. ročníku. Rovněž
potom mají žáci GBČ v maturitním ročníku možnost si vyzkoušet maturitní zkoušku
v předstihu. Škola jim zprostředkovává Maturitní trénink od firmy SCIO, která testy vždy
vyvíjí podle aktuální podoby testů Cermatu a podle aktuálního Katalogu požadavků pro státní
maturitu. Žáci tak zjistí, zda jsou jejich aktuální vědomosti dostatečné.
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