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Možnosti kariérového poradenství na gymnáziu 

 
Školy a školská poradenská zařízení, kterými jsou pedagogicko-psychologické poradny  
a speciálně pedagogická centra, poskytují bezplatně standardní poradenské služby. Ve škole tyto 
služby zajišťuje školní poradenské pracoviště zpravidla pomocí výchovného poradce 
(kariérového poradce) ve spolupráci s třídními učiteli. Poskytování poradenských služeb ve škole 
může být dále rozšířeno o činnost školního speciálního pedagoga nebo školního psychologa. 
 
Školní vzdělávací programy obsahují vzdělávací oblast Člověk a svět práce, která otevírá prostor 
pro rozvoj dovedností pro řízení vlastní kariéry. Dále pracují s průřezovým tématem Osobnostní 
a sociální výchova v rámci kariérového poradenství a kariérového vzdělávání. Některé školy pak 
realizují i rozsáhlejší projekty podporující kariérový rozvoj žáků nebo využívají externí služby 
veřejných, neziskových i soukromých subjektů. Školy spolupracují  
v oblasti poradenství (v kariérovém poradenství zejména při diagnostických testech)  
s pedagogicko-psychologickými poradnami. 
 

Příklad dobré praxe Gymnázium Mělník 
 
Kariérové poradenství je poskytováno výchovnou poradkyní. Cílem kariérového poradenství je 
pomoci žákům s volbou dalšího studia nebo povolání. Výchovná poradkyně nabízí žákům  
i individuální kariérové poradenství. Věnuje se žákům se specifickými vzdělávacími potřebami  
a žákům mimořádně nadaným, spolupracuje s jejich zákonnými zástupci, dohlíží na realizaci  
a účinnost podpůrných opatření. Školní psycholog provádí diagnostickou činnost zaměřenou na 
osobnostní a intelektové charakteristiky žáků. V rámci své činnosti se věnuje též kariérovému 
poradenství a problémy spojenými s volbou profese. Ve spolupráci výchovné poradkyně  
a školního psychologa probíhají skupinové bloky profesní orientace. 
 
Kariérové poradenství je poskytováno na vyšším stupni a je propojeno s výběrem volitelných 
předmětů. 
 
První až třetí ročník  
Před termínem výběru volitelných předmětů je do výuky zařazena dvouhodinovka zaměřená na 
profesní orientaci. Žáci se seznámí s nabídkou předmětů pro příští rok i následující roky. Jsou 
podporováni, aby hledali jednotnou linii a jejich výběr volitelných předmětů souvisel  
s jejich dalším profesním směřováním. Výchovný poradce pracuje s modelovými příklady pro 
humanitní a přírodovědné zaměření. 
 
První ročník 
Žáci se seznámí se základními předpoklady pro úspěšný výběr povolání a vyplní si zájmový 
dotazník, který jim napoví kam směřovat. Školní psycholog s nimi vytváří individuální plán cesty 
k vysněnému povolání. Výsledky dotazníku mají k dispozici i třídní učitelé. Kvinta má obsah 
podobný, zároveň ale navštíví IPS při ÚP, které žáci, kteří přišli ze základních škol, poznali už 
dříve. 
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Druhý ročník 
Následuje zamyšlení nad osobností člověka ve snaze najít shodu mezi osobnostními vlastnostmi 
a požadavky povolání. Žáci se snaží vyhodnotit svoje měkké kompetence  
a porovnat je s požadavky na kompetence u určitých povolání na základě profesiogramů. Se 
školním psychologem buď testují svoji pozornost, nebo si sami vyhodnotí dotazník schopností  
a dovedností.  
 
Třetí ročník 
Na začátku se opět věnují volitelným předmětům - ve čtvrtém ročníku mají čtyři a volba je 
složitější. Naprostá většina absolventů odchází studovat na vysoké školy a teprve po nich do 
praxe. Následná prezentace se proto zaměřuje na informovaný výběr vysoké školy.  
 
Čtvrtý ročník  
Hodina věnovaná profesní orientaci se uskuteční hned na podzim, je zaměřena zejména 
prakticky, na informace k maturitě a přijímacímu řízení. Žáci si vyplní další zájmový dotazník, 
porovnají svoje výsledky s těmi z prvního ročníku. Kromě toho zavítá na podzim do školy lektor 
ze společnosti Scio, aby žáky seznámil s Národními srovnávacími zkouškami, loni je měli žáci 
rovnou pilotované nanečisto.  
 
Individuální poradenství 
 
Poskytované je především nerozhodnutým žákům, většinou se týká právě výběru volitelných 
předmětů nebo vysoké školy. K dispozici je také DVP, ale spíš jde o skutečně individuální hledání 
smysluplné cesty. 
 
Další aktivity 
 
V roce 2019 se poprvé uskutečnilo setkání žáků třetích ročníků s absolventy, kteří studují různé 
obory. Studenti ocenili zejména autentičnost takového setkání a informace nejen o studiu, ale  
i celkově o životě vysokoškoláků. 
 
Od příštího školního roku škola spustí studentské portfolio, ve kterém budou žáci postupně 
zaznamenávat své zaměření nejen s ohledem na školní výuku, ale i v souvislosti se svými 
volnočasovými aktivitami a zálibami, sledovat svůj vývoj v průběhu studia a dosažený pokrok. 
Cílem je získat ucelený přehled jako podklad pro uvědomělé rozhodování o dalším studiu  
a budoucí profesi. 
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Příklady zařazení kariérového vzdělávání do kurikula (gymnázium Benešov) 
 
Základ je podobný jako v případě gymnázia v Mělníce - role výchovného a kariérového 
poradenství je spojena v jedné osobě. Aktivity kariérového poradenství probíhají v primě a kvartě 
a ve 3. a 4. ročníku osmiletého i čtyřletého gymnázia. Specifikem gymnázia je práce s nadanými 
a mimořádně nadanými studenty. Výchovná poradkyně vytvořila metodickou příručku Práce se 
školní třídou a pomáhá žákům i jejich třídním učitelům.  
 
 
Kariérové, výchovné poradenství, člověk a svět práce a etická výchova.  

Obsahem těchto aktivit je systematicky, metodicky vedená činnost s cílem naučit žáky poznat 
sebe, svoji hodnotu a uplatnit se nejen na trhu práce, ale i v osobním životě s důrazem na 
prosociálnost a spolupráci s ostatními.  
 
 
PRIMA osmiletého gymnázia 
 

Aktivity začínají adaptačnímu kurzem. Základem je Etická výchova – 1 hodina týdně, dělená 
třída (v podstatě se jedná o posílenou občanskou výchovu o 1 hodinu týdně). 

Téma: Pomáháme vytvářet budoucnost 

Zdroj: vlastní metodika vypracovaná na základě učebnice Etická výchova – metodika, pracovní 
listy,  Etická výchova – metodický materiál od Lencz, Křižová 

Obsah:  
 
1. Základem je umění komunikace (zásady), pojmenování případného problému 
2. Aktivní naslouchání, mluvit za sebe 
3. Řešení problému – umění pojmenovat, přijmout zodpovědnost, návrh řešení, spolupráce 
4. Sebepoznání, sebehodnocení – silné stránky – prostor na sebeprezentaci 
5. Hodnocení a oceňování druhých – spolupráce a kreativita 

Cíl: krok po kroku naučit se nejen komunikovat, prezentovat se, ale také vzájemnému respektu a 
spolupráci.  

 

KVARTA osmiletého gymnázia 
 

Člověk a svět práce – 1 x za 2 týdny, dělená třída.  

Téma: Přehled možností studia po ZŠ.  
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Cíl: Pracuje se především se sebehodnocením žáků. Rozvíjíme dovednosti a schopnosti, které 
mohou uplatnit na trhu práce, jako např. motivace, kreativita, spolupráce, etický kodex a vztah 
k životnímu prostředí, CV, motivační dopis. 

Spolupráce mezi školami - příprava prezentace pro studenty 9. r. vybrané ZŠ o možnostech 
dalšího vzdělávání po ZŠ.  

 

Obsah 

1. Motivace -  Maslowova pyramida, jak motivovat sebe i ostatní, co mě motivuje, inspiruje, vzory 
idoly, motivační karty, srovnání hodnotového žebříčku  
2. Studenti ve skupinách vytvoří učební jednotku na téma zadané kariérovým poradcem a poté ji 
odprezentují ve třídě (např. téma „Voda“) 
3. Představení svých vzorů, idolů, inspirací (forma referátu, prezentací...) 
4. CV, MD formou prezentace a diskuse s pozvaným headhunterem, příprava vlastního CV a MD 
5. Můj životní směr a cíl - zjišťování informací o VŠ a profesi, pokud ji již znají 
 

SEXTA A SEPTIMA osmiletého gymnázia 

Předmět (skupinové KP) v tomto ročníku již není, ale probíhá testování Scio, návštěva veletrhu 
Gaudeamus, individuální konzultace, emailing, tematické webové stránky, přednášky bývalých 
studentů, možnosti dalšího vzdělávání. 

3. studijní ročníky pracují na ročníkové práci. Letošní témata KP byla např: Motivace – jak 
motivovat sebe i ostatní k práci. Komunikace – zásady a úskalí v komunikaci. Digitalizace a 
robotizace, Průmysl 04. 

4. studijní ročníky využívají osobní konzultace VP a KP. 

Konzultace na téma jak vyplnit a podat přihlášku na VŠ, jak napsat životopis, motivační dopis, 
odvolání, možnosti výjezdů do zahraničí, možnosti brigád, dobrovolnická činnost, praxe a další. 


