
Možnosti kariérového poradenství na základní škole 
 
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. 

 
Kariérové poradenství na základní škole     
zahrnuje vyjma individuálního a skupinového     
poradenství i kariérové vzdělávání v rámci      
kurikula. Cílem kariérového vzdělávání je     
„pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní      
schopnosti v souladu s reálnými možnosti a       
uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a       
dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci“ (Rámcový vzdělávací program pro             
základní školy). 
 
Příklad dobré praxe inspirovaný zkušeností III. ZŠ v Neratovicích 
Cílem kariérového poradenství poskytovaného na této škole je nasměrovat žáky při volbě střední             
školy způsobem, aby byli během dalšího studia spokojeni. Funkce výchovného a kariérového poradce             
jsou oddělené. 
 
Interní kariérové poradenství individuální a skupinové 
V osmém ročníku probíhá výuka předmětu Svět práce. Cílem je, aby na konci osmého ročníku žák                
věděl kdo je (poznání svého JÁ) a čím by chtěl být. Předmět zahrnuje škálu témat začínajících                
aktivitami podporujícími sebepoznání (testy a dotazníky s cílem odpovědět na otázku KDO JSEM a              
PRO JAKÉ POVOLÁNÍ SE HODÍM, jak nás vidí ostatní [podávání a přijímání zpětné vazby včetně               
učitelky], studijní předpoklady, odolnost zátěži, kritické myšlení, sociální dovednosti). Dále navazuje           
seznámení se světem práce (RIASEC, pojmy jako pracovní činnosti, pracovní prostředí a pracovní             
nástroje, povolání a skupiny povolání, mapa světa práce). Žáci získávají znalosti a dovednosti pro              
uplatnění na trhu práce (školský systém ČR, pracovní právo, životopis, motivační dopis, příprava na              
pracovní pohovor) a poznávají odlišné požadavky na zaměstnání a podnikání (příprava           
podnikatelského záměru). 
Výsledek na konci školního roku: 

- portfolio (forma sešitu, kam žáci průběžně ukládají výsledky své práce), 
- myšlenková mapa (tvorba JÁ, které obsahuje a) seznam schopností, dovedností a vlastností,            

b) co můžu nabídnout, c) čím chci být). 
 
V prvním pololetí devátého ročníku probíhá výuka předmětu Svět práce - Volba střední školy, který               
má ve 2. pololetí pokračování Svět práce - Finanční gramotnost. Cílem je úplná orientace žáků při                
rozhodování o dalším vzdělávání . Předmět zahrnuje opakování přípravy životopisu, motivačního           
dopisu a přípravy na pracovní pohovor. Žáci se seznamují se základními pojmy a termíny (přihláška,               



zápisové lístky, nepřijetí - odvolání). Pokračují aktivity vedoucí k sebepoznávání a prohlubuje se             
dovednost práce s informacemi. 
Očekávaným výsledkem na konci pololetí je rozhodnutí o volbě střední školy. 
 
Individuální konzultace jsou žákům a jejich rodičům nabízeny průběžně již od pátého ročníku.             
Předmětem konzultací je zejména poskytování informací o možnostech studia na víceletých           
gymnáziích, poradenství pro žáky ohrožené předčasnými odchody ze vzdělávání a žáky v posledním             
ročníku, kteří dosud nejsou rozhodnuti. 
 
Kariérové poradenstvá v rámci kurikula 
Kariérové poradenství je z podstaty týmová práce. Je vhodné ho koordinovat s aktivitami v rámci               
dalších předmětů. Příklady kariérového vzdělávání včleněného do kurikula: 

- dílny, kuchyňka (poznávání pracovních činností přiměřeně svému věku v šestém a sedmém            
ročníku), 

- dějepis (svět práce), 
- občanská nauka (osobnostní testy a netestová diagnostika), 
- český jazyk (životopis, pracovní pohovor, sebeprezentace), 
- cizí jazyk (vlastnosti, schopnosti a dovednosti), 
- IVT (online zdroje poradenství a práce s informacemi), 
- matematika (finanční gramotnost), 
- fyzika, biologie, dopravní výchova (propojení teorie s realitou povolání). 

 
Externí kariérové poradenství 
Kariérový rozvoj žáků je podpořen také externími aktéry, jako je Informační a poradenské středisko              
Úřadu práce. Některé aktivity zajišťují pracovníci Pedagogicko-psychologické poradny (diagnostika a          
testování). Škola organizuje také návštěvy výstav a veletrhů (např. veletrh středních škol Schola             
pragensis). 
 
Užitečné zdroje pro práci 
Online 
www.dumy.cz (digitální učební materiály) 
www.infoabsolvent.cz 
www.euroguidance.cz 
https://www.narodnikvalifikace.cz/ a https://nsp.cz/ 
Knihy: 
Pieper, M. Nápadník aktivit k volbě budoucího povolání se zaměřením na řemesla a služby pro 
základní, praktické a speciální školy, Edika Brno, 2013. 
Mezera, A. Pro jaké povolání se hodím? Jak si vybrat střední a vyšší odbornou školu a budoucí 
povolání. Computer Press Brno, 2008. 

http://www.dumy.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.euroguidance.cz/
https://www.narodnikvalifikace.cz/
https://nsp.cz/

