
VÝCHOVNÝ PORADCE 

Standardní činnosti výchovného poradce 

Poradenské činnosti:  

⚫ Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní 

cestě žáků 

⚫ Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní 

pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, 

kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření 

v1. stupni 

⚫ Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a 

mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami nebo pro žáky mimořádně nadané 

⚫ Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro 

žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

⚫ Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, 

koordinace a poskytování poradenských služeb těmto žákům ve spolupráci se školskými 

poradenskými zařízeními 

⚫ Příprava služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Metodické a informační činnosti:  

 

⚫ Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy 

⚫ Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým 

pracovníkům školy 

 

 

ŠKOLNÍ KARIÉROVÝ PORADCE 

Standardní činnosti školního kariérového poradce 

⚫ Zjišťování profesního zájmu žáků prostřednictvím testů profesní orientace 

⚫ Poskytování poradenských služeb pro volbu povolání 

⚫ Poskytování poradenských služeb pro volbu povolání žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

⚫ Poskytování poradenských služeb při volbě volitelných předmětů v průběhu studia 

⚫ Informování žáků o studijních programech a oborech nabízených jednotlivými školami, o 

možnostech studia a práce v zahraničí 

⚫ Informování žáků o dnech otevřených dveří na VOŠ a VŠ 

⚫ Zajišťování účasti žáků na „Veletrzích vzdělávání“ a „Burzách práce“ 

⚫ Poskytování poradenství při vyplňování přihlášek na VOŠ a VŠ 

⚫ Vyhodnocování úspěšnosti přijímacího řízení na VOŠ a VŠ 

⚫ Sledování aktuálního vývoje trhu práce 

⚫ Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do poradenství 

⚫ Spolupráce s učiteli a rodiči 

⚫ Vedení příslušné dokumentace 


