
 

  

Kariérové poradenství (KP) v základních školách 
 

Koncepce školských poradenských služeb 

Předpoklady pro výkon práce výchovného poradce  

Předpoklady učitele  

Kvalifikační předpoklady  

Náplň práce výchovného poradce  

Kariérové poradenství  

Péče o žáky se specifickými poruchami učení  

Péče o nadané žáky  

Pedagogicko-psychologická diagnostika  

Sledování a řešení sociálně rizikového chování  

Spolupracující poradenská zařízení  

Pedagogicko-psychologické poradny  

Speciálně pedagogická centra  

Střediska výchovné  

Další spolupracující organizace  
 

Obsahem je nabídnout informace o technikách ucházení se o zaměstnání a využití koučinku v KP. Cílem je 

rovněž (prostřednictvím expertních konzultací a mentoringu) poskytnout základní informace o nových trendech 

KP pro cílové skupiny projektu.  
 

Informace jak na: 

1. Postupné a soustavné poskytování informací žákům, přiměřených jejich vývojové úrovni, i potřebných 

informací rodičům o hlavních typech a druzích středních škol a jejich společenském poslání, o možnostech a 

požadavcích studia na nich, o soustavě studijních a učebních oborů, které lze na středních školách studovat, o 

povoláních, pro která tyto studijní a učební obory své absolventy připravují, o potřebě pracovníků pro tato 

povolání, obsahu činnosti a nárocích, které tato povolání kladou na pracovníky, o možných způsobech dalšího 

studia a zvyšování kvalifikace, o systému odměňování, sociálního zabezpečení atd. 
 

2. Soustavné komplexní sledování a hodnocení vývoje žáků i podmínek, za nichž tento vývoj probíhá, po celou 

dobu jejich docházky do školy, postupné rozvíjení jejich vlastního sebepoznávání a sebehodnocení. 
 

3. Včasné vytváření podmínek pro rozvíjení vlastností významných pro jejich další studijní a profesionální vývoj. 
 

4. Systematická poradenská a konzultační pomoc při postupném vytváření a ujasňování osobních představ o 

dalším studiu a budoucím povolání, při konfrontaci těchto představ s potřebami společnosti, při posuzování a 

hodnocení vlastních předpokladů pro další studium a přípravu na povolání a dále konzultační pomoc v průběhu 

bezprostředního rozhodování žáků o volbě dalšího studia na konci docházky do základní školy. 

 

Doporučeno:  pedagogickým pracovníkům v ORP Nové Město na Moravě 

Lektor:  PaedDr. Dagmar Nejedlá 

Místo:  ZŠ Vratislavovo náměstí, Nové Město na Moravě 

Garant:   Martina Peřinová 

Hodinová dotace:   10 vyučovacích hodin 

Kurzovné: zdarma, náklady jsou hrazeny z MAP Nové Město na Moravě 

Termín: sobota 28. ledna 2017 od 9:00 hod 

Přihlášky: 

Zasílejte nejpozději do 15. ledna 2017 na adresu Vysočina Education, Studentská 1,  

591 01 Žďár nad Sázavou  

nebo mailem na perinova@vys-edu.cz nebo využijte on-line formuláře 

 

mailto:perinova@vys-edu.cz
https://docs.google.com/forms/d/1FPDozNFz2KCP-it2nJwi7v4TFizroTjGYDupXW7Lt2E/viewform

