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Možnosti kariérového poradenství na střední odborné škole 

 

Jedním ze základních cílů vymezených rámcovým vzdělávacím programem je příprava takového 

absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který získal a umí aplikovat dovednosti, které 

mu pomohou uplatnit se na trhu práce. 

 

Školní vzdělávací programy obsahují úpravu průřezového tématu Člověk a svět práce, která 

otevírá prostor pro rozvoj dovedností I pro řízení vlastní kariéry. 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 SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 1 

 

Na této škole mají důkladně zpracovaný školní akční plán, každoročně aktualizovaný, který si 

za účelem vytvoření systému kariérového poradenství položil několik cílů. Jedním z nich je 

koordinace aktivit kariérového poradenství na škole včetně spolupráce s externími subjekty. 

Koordinace je zajštěna výchovnou a kariérovou poradkyní v jedné osobě. To přispívá k lepší péči 

o studenty s rizikem předčasného odchodu především tím, že je možné toto riziko dříve zachytit 

a poskytnout podporu individuálně každému studentovy podle jeho potřeb. Dalším z cílů je 

průběžné vzdělávání týmu, který kariérové poradenství a vzdělávání na škole realizuje.  

 

Pro poskytování individuálního i skupinového kariérového poradenství si škola klade za cíl 

především nabídnout všem žákům posledních dvou ročníků  informace o uplatnění absolventů 

na trhu práce. Škola má pro všechny obory zpracované varianty kariérové orientace. Ty vznikly 

ve spolupráci s učiteli odborných předmětů, kteří jsou připraveni tyto znalosti aplikovat ve výuce. 

 

Ve spolupráci s PPP umožňuje škola žákům přechody mezi výučními obory a maturitními v obou 

směrech, dále přesun studentů z H oborů do E oborů, kde je méně teorie a více praxe. 

 

Škola realizuje tyto konkrétní aktivity: 

 

 INTERNÍ INDIVIDUÁLNÍ KP 

- Individuální poradenství je poskytováno všem žákům posledních dvou ročníků a žákům 

prvních ročníků, kteří nastoupili ke středoškolskému vzdělávání (adaptace) 

Individuální poradenství je poskytováno rovněž žákům, ohroženým předčasným odchodem ze 
vzdělávání podle zpracovaného dokumentu -  STRATEGIE PŘEDCHÁZENÍ A ŘEŠENÍ 
ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI. 
 
Kariérová poradkyně má prostor pro každodenní poskytování individuálního kariérového 

poradenství, velmi často i v přítomnosti rodičů. 
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SKUPINOVÉ KP 

Ve všech posledních ročnících je vytvořen dostatečný prostor pro skupinové poradenství. 

Věnováno je především těmto tématům: 

- finanční gramotnost 

- právo 

- prevence závislostí 

- sociální problémy 

- sociální klima ve třídě 

- představa o budoucnosti 

- osobnost člověka a jeho seberealizace – sebepojetí 

- řešení mezilidských vztahů v konfliktních situacích v běžném životě I na pracovištích 

- seznámení s agenturami nabízející uplatnění absolventů v zahraničí 

 

DALŠÍ AKTIVITY 

Spolupráce s bývalými absolventy: 

Jsou zaměstnaní a za svého zaměstnavatele spolupracují se školou; obecně o spolupráci 

se zaměstnavateli: v současné době škola nemá dost žáků do smluvních pracovišť, ale 

obecně spolupráce se zaměstnavateli pokračuje, i když bez následné dohody (současná 

nízká populace ve SŠ). Rodiče - bývalí absolventi školy své děti přihlašují do prvních 

ročníků velmi často, protože sami zde dostali pracovní I životní základ. 

Pro třetí ročníky vyřizujeme nabídky brigád na budoucích pracovištích. 

Den otevřených dveří: 

- cílem je propagovat studium na škole 

 

- program akce - 6x za den prohlídka školy vedená samotnými studenty, catering 

připravovaný studenty, prezentace vzdělávacích oborů v praxi (ukázka práce cukrářů, 

kuchařů, kovářů, automechaniků),  organizován 2x ročně pro rodiče s dětmi 

- den otevřených dveří pro veřejnost při akcích města: 1. máj – pedagogové provázejí 

školou veřejnost během celého dne včetně prezentací ve třídách 

- zámecké školní prostory se využívají pro kulturní a společenské akce (např. jsme byli 

součástí oslav výročí města) 

- akce pro ZŠ 7. a 8. třídy (prohlídka školy, ukázka odborné praxe ) 
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Školní jídelna: 

- je zároveň restaurací pro veřejnost a zajišťuje občerstvení pro velké akce typu svatby, 

pohřby, firemní a jiné oslavy, dále má cateringovou službu pro zájmy města (v zámku je 

muzeum a pravidelně se pořádají kulturní akce, výstavy, koncerty) 

- žáci mají odborný výcvik již od prvního ročníku, který absolvují na cvičných kuchyňkách 

či pracovištích ve škole a tudíž jsou v kontaktu s veřejnosti od počátku studia 

- soutěž odborné dovednosti O pohár blanických rytířů pro školy se stejným zaměřením z 

celého regionu, všechny výrobky, banketní stoly, jsou pak vystavený v prostorách zámku 

pro veřejnost a žáky ZŠ 

Další aktivity:  

Škola vydává svůj časopis 4x ročně, který seznamuje žáky a veřejnost se vzdělávacími 

obory, činností školy, se soutěžemi nejen sportovními, ale I odborných dovedností, články, 

exkurze. 

 

Škola má velmi dobře zpracované webové stránky, které představují veškerou její činnost 

s nabídkou dalšího uplatnění. 

 

Škola spolupracuje s PPP, s úřady práce a jinými institucemi zabývajícími se dalším jejich 

uplatněním. 

 

Žáci posledních ročníku navštěvují výstavu a přehlídku VŠ a VOŠ Gaudeamus především 

v Praze. 

 

Zúčastňujeme se přehlídek středních škol u nás a v jiných okresech. 

 


