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ale vše závisí na lidecír, Kunratice

na jeiich schopnostech, pracovním
prostoru, motivovanosti. V současné
době nám školská legislativa umož-
riuje, a\ ve školách byla "Školní po-
radenská pracoviště... Ve škole mtiže
pracovat psycholog, speciální pedagog,
vfchovnf poradce nebo sociální peda-
gog. o individuálně integrované žáky
se mohou starat asistenti pedagoga.

V dobŤe funguiící škole mťrže byt
proto pro kariérové poradenswí vše
zabezpečeno již dnes. Vfchovnf po-
radce ie jistě tím, kdo pomáhá dětem
hledat iejich dďší studiiní pŤípadně
pracovní cestu. V pŤedmětu volba po-
volání, se Žáci seznamují s možnostmi
své cesty studiem či prací.

Ve spolupráci se školním pora-
denslc.fm pracovištěm, respektive se
školním psychologem a rr.fchovnym
poradcem, prochází děti testy profi
orientace. Tyto testy jim a rodičrim
napoví, iaké isou jeiich studiiní
pŤedpoklady. |e-li potŤeba, mriže
se toto šetŤení rozšíŤit o vyšetŤení
v pedagogicko-psychlogické poradně.
Ve spolupráci s tŤídními učitelí orga-
nizui e v.fchovn.f poradce návštěvy
na rrjzné stŤední školy' pŤípadně na
rtizné prezentace stŤedních škol.
Mnoho žák využívá dnrj otevŤenych
dveŤí. Tedy to, co je plánováno pro
kariérového poradce by ve škole iiž
mělo fungovat.

Tento vyčet se mirže zdát jako
postačující. Na mnohych školách
však školní poradenské pracoviště
chybí, školní psycholog neexistuie
a poradenskf psycholog pŤijíždí jed-
nou za dlouho. Ne vždy má vychovny
poradce požadované vzdělání. Na
asistenty pedagoga nebjrvá dostatek
fi nančních prostŤedkri.

Je tedy kariérov'.f
poradce ve škole
potFebnlf?

Zavedení funkce kariérrwého poradce se
iistě školy nebudou bránit zeiména, po
kud bude pro tohoto člověka vywoŤen
ve škole pracovní prostor a současně,
pokud stát zajistí na jďro prácipatŤičné
prosďedky. KaždÝ človďg ktery ie ve
škole navíc a je pro něj zajištěna smyslu-
plná práce, žákrim ve škole mrjže jedině
pomoci- }sem ale noďru skeptrk, a pÍoto
nevěŤím, že zavedení kariérwého po-
radce bude opravdu dobŤe logisticky
podpoŤeno. NerrěŤím tomu, že pŤ{tom-
nost kariérového poradce zatraktivní
učřovské obory tďg aby se na ně trlásilo
více žálnr. Reďitrr je možné doložitna
smutné zkušenosti v podpoŤe asistentu
pedagoga nebo školních psychologťr.
Ředitel školy se dostává do nelehké sÍtu.
ace, která pro něj znamená h]edat dďší
mimorozpočtové zdroje nebo ukroiit
z nevďkého kraiíce rozpočtu hlavní čin-
nosti a to ien za pŤedpokladu, že škola ie
dostatečně naplněna žáky.

Největší problém současného
školswí nebude ani v pŤedškolních za.
Ťízeních aniv základních školách, ďe
bude se tykat zejména sďedních škol
a vysokého školswí. |e pouze hypote
tické, že zavedení kariérového poradce
naplní stŤední odborná učiliště. Zá-
kladní školy stále ieště opouští počtem
slabší ročníky. ,,Trh stŤedních škol.. je
nekompromisní a žáci a ieiich rodiče
se chovaií také,,užně...

Zásadní problém je v .nesystému..
pŤípravy učriri i v tom, že firmy nemaií
zájem o,,své.. učně' Zeiména zahranÍč.
ní firmy nepodporují pŤípravu učri
pro svoji firmu.

Síť stŤedních škol by zasloužila zá-
sadní rekonstukce, a to právě ve vazbě
na trh práce, tedy i na další tipy vzdě.
lávání, které mají vzdělávání studentu
na stŤedních školách rozvíjet nikoliv
nahrazovat' Dílry složitosti sďedního
školswí a navazujícího systému dďšího
studia i seberea]izace v zaměstnání,
vidím funkci kariérového poradce iako
d ležitější právě na stŤedních školách.

Budovany systém kariérového pora- ofifu{
denswí je pro mě trochu záhadou. Yff.y,sh
Zatímto na školách celkem dobŤe sffiJ
fungovaloprostŤednictvímv.fchov- 
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nych poradcri. Neisem si jist, zda dozrála doba
k nutnosti specíalizace dalšího učitele. Tedy
k jeho snížení Írvazku, se kterfm se asi počítá,
a s rozdělením kompetencí mezi vychovného
a kariérového poradce.

Není mi také írplně iasné, PRoČ tento systém
vzniká. |e to tím, že je pŤíliš velká fluktuace v 1.
nebo 2. ročníku stŤední školy? Tedy, že si žáci vy-
brali školu, kterou, iak zjistili v pruběhu studia,
vlastně studovat nechtěií? Pokud isou tato čísla
vážně tragická, zajímaly by mě počty pŤecháze-

iících rozčarovanych studentri očištěné od těch,
kteŤí isou z jínfch drivod nerispěšní (samozŤejmě
toto neide určit). Nebo ie zatím něco jiného? Na-
pŤíklad snaha více směŤovat žáky do Íemesel či
vjlběru jinych než všeobecnych stŤedních škol?
Tento problém by mimochodem spoluzaŤídila
redukce víceletych gymnázií. opravdu nevím, ale
vše, co mě napadá k náplni práce kariérového po-
radce, vfchovnjl zvládá též. Včetně vyplnění pŤi
hlášek. Argumentovat tím, že by se měl vychovny
poradce soustŤedit na worbu dobrého sociálního
klimatu, ie také možná jeden z drivodir. Ale kde je
potom nápl metodika prevence, kterf tuto rolÍ
zastává s logickfm pŤesahem svého zaměŤení?

Není mi to zkrátka jasné. Pokud prijdeme
cestou specialÍzací, pak prosím, at není dál naklá-
dáno na kolegy učitele. PŤed časem se volalo, že by
péči o dětskjl chrup měli zajistit rodiče. |istě. }aká
je dnes reďita? Podstatně více zkažen;fch zub
a místo toho iiné rikoly pro české učitele.

Dovedl bych si pŤedstavit, že na školy nastou.
pí speciďisté, kterí se této problematice budou
dlouhodobě věnovat již od nižších tŤíd. Upozor-
Iiuii znova, tato práce by měla jít mimo učitelsky
stav. Stačí si vyiet do škol v zahraničí. Školy isou
naplněné podobnymi a así smysluplnymi pozice-
mi. Ale jejich učitelé tam učí. Proč také suplovat
práci pedagogiko-psychologickych poraden. Byly
doby' kdy ke specifikaci profesíonální oríentace
žakri pŤijížděli jeiich psychologové pravidelně do
škol. Dneska už neiezdí. Nemají pry peníze. Školy
budou mít?

ŘnulrEffiKA ul$KtJ$E kariérové poradenStVí

JABOSLAVŇÁovbnruír
iedite| 2. zák|adní školy
Propo jení ,  Sed lčany

Us*Ůlčbvr*ní 5


