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Pracovní náplň výchovné poradkyně a kariérního poradce pro 2. stupeň 

 

Náplň práce výchovné poradkyně se řídí vyhláškou MŠMT č. 72/2005 Sb. O poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských zařízeních 

Práce výchovné poradkyně a kariérního poradce pro druhý stupeň je zaměřena na kariérové 

poradenství a řešení výchovných problémů se žáky druhého stupně 

 

Náplň práce: 

 Standardní činnosti výchovného poradce  

I. Poradenské činnosti:  

1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě 
žáků, tj. zejména:  

a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a 
diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,  

b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových 
dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků – ve 
spolupráci s třídním učitelem - OSV  

c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídním 
učitelem,  

d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s 
třídním učitelem,  

e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování 
poradenských služeb přesahujících kompetence školy,  

f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských 
poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o 
možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,  

g) poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním 
vzdělávacím potřebám, 

2. Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a 
zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.  

II. Metodické a informační činnosti  

1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:  

a) v otázkách kariérového rozhodování žáků,  

b) v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.  



2. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, 
integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.  

3. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.  

4. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o 
jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným 
zástupcům.  

5. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských 
zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Spolupráce - výchovný 
poradce 1.st + třídní učitel 

6. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, 
navržená a realizovaná opatření.  
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