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Je tedy kariérov'.f
poradceve škole
potFebnlf?

Zavedenífunkce kariérrwéhoporadce se
iistě školynebudou bránit zeiména,po
kud bude pro tohoto člověkavywoŤen
šLc|a ve školepracovníprostor a současně,
blt dobr.f nápad. \ždy
.Záklatlni
pokud stát zajistína jďro prácipatŤičné
ale všezávisína lidecír, Kunratice
prosďedky. KaždÝčlovďgktery ie ve
na jeiich schopnostech, pracovním
prostoru, motivovanosti. V současné
školenavíca je pro něj zajištěnasmysluplná práce, žákrimve školemrjžejedině
době nám školská legislativa umožpopomoci- }semale noďru skeptrk,a pÍoto
riuje, a\ ve školách byla
"Školní
radenská pracoviště...Ve školemtiže
nevěŤím,žezavedeníkariérwého popracovat psycholog, speciální pedagog,
radce bude opravdu dobŤelogisticky
podpoŤeno.NerrěŤím
vfchovnf poradce nebo sociální pedatomu, žepŤ{tomgog.o individuálně integrovanéžáky
nost kariérovéhoporadce zatraktivní
se mohou starat asistenti pedagoga.
učřovskéobory tďg aby se na ně trlásilo
V dobŤefunguiícíškolemťrže
vícežálnr.Reďitrr je možnédoložitna
byt
proto pro kariérovéporadenswí vše
smutnézkušenostiv podpoŤeasistentu
pedagoganebo školníchpsychologťr.
zabezpečenojiž dnes.Vfchovnf poradce ie jistě tím,kdo pomáhá dětem
Ředitel školyse dostává do nelehkésÍtu.
hledat iejich dďšístudiinípŤípadně
ace,která pro něj znamená h]edatdďší
pracovní cestu.V pŤedmětuvolba pomimorozpočtové
zdroje nebo ukroiit
volání,se Žáci seznamujís možnostmi
z nevďkého kraiíce rozpočtuhlavní činsvécesty studiem čiprací.
nosti a to ien za pŤedpokladu,žeškolaie
Ve spolupráci se školnímporadostatečněnaplněna žáky.
problémsoučasného
denslc.fmpracovištěm,respektive se
Největší
školním psychologem a rr.fchovnym
školswínebude ani v pŤedškolníchza.
poradcem, prochází děti testy profi
Ťízeníchaniv základních školách,ďe
orientace. Tyto testy jim a rodičrim
bude se tykat zejménasďedních škol
napoví,iakéisou jeiich studiiní
a vysokéhoškolswí.|epouze hypote
pŤedpoklady.|e-li potŤeba,mriže
tické,žezavedeníkariérovéhoporadce
rozšíŤito vyšetŤení
naplní stŤedníodborná učiliště.Záse toto šetŤení
v pedagogicko-psychlogicképoradně.
kladní školy stále ieštěopouštípočtem
Ve spolupráci s tŤídnímiučitelíorgaslabšíročníky.,,TrhstŤedníchškol..je
nizui e v.fchovn.f poradce návštěvy
nekompromisní a žáci a ieiich rodiče
na rrjznéstŤedníškoly'pŤípadněna
se chovaiítaké,,užně...
rtiznéprezentace stŤedníchškol.
Zásadníproblémje v .nesystému..
pŤípravyučririi v tom, žefirmy nemaií
Mnoho žák využívá dnrj otevŤenych
dveŤí.Tedy to, co je plánováno pro
zájem o,,své..
učně'ZeiménazahranÍč.
kariérovéhoporadce by ve školeiiž
ní firmy nepodporujípŤípravuučri
pro svoji firmu.
mělo fungovat.
Tento vyčetse miržezdát jako
SíťstŤedníchškolby zasloužilazápostačující.
Na mnohych školách
sadnírekonstukce, a to právě ve vazbě
však školníporadensképracoviště
na trh práce, tedy i na dalšítipy vzdě.
chybí,školnípsycholog neexistuie
lávání,kterémajívzdělávání studentu
jeda poradenskf psycholog pŤijíždí
na stŤedníchškoláchrozvíjetnikoliv
nou za dlouho. Ne vždy má vychovny
nahrazovat' Dílrysložitostisďedního
poradce požadovanévzdělání. Na
školswía navazujícíhosystémudďšího
asistenty pedagoganebjrvá dostatek
studia i seberea]izacev zaměstnání,
fi nančníchprostŤedkri.
vidím funkci kariérovéhoporadce iako
právě na stŤedníchškolách.
d ležitější

ZavedenÍkariérového
'poradceveŠkolách
muŽe
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iedite| 2. zák|adníškoly
P r o p o j e n íS, e d l č a n y
Budovany systémkariérovéhoporaofifu{
denswí je pro mě trochu záhadou.
Yff.y,sh
Zatímto na školách celkem dobŤe
sffiJ
.}WŮ
fungovaloprostŤednictvímv.fchovjist,
zda dozrála doba
nych poradcri. Neisem si
k nutnosti specíalizacedalšíhoučitele.Tedy
k jeho sníženíÍrvazku,se kterfm se asi počítá,
a s rozdělením kompetencímezi vychovného
a kariérovéhoporadce.
Není mi takéírplněiasné,PRoČ tento systém
vzniká. |e to tím, žeje pŤílišvelká fluktuace v 1.
nebo 2. ročníkustŤedníškoly?Tedy,žesi žáci vybrali školu,kterou, iak zjistili v pruběhu studia,
vlastně studovat nechtěií?Pokud isou tato čísla
vážnětragická, zajímalyby mě počtypŤecházeod těch,
iícíchrozčarovanychstudentri očištěné
kteŤíisou z jínfch drivod nerispěšní(samozŤejmě
toto neide určit).Nebo ie zatímněco jiného?NapŤíkladsnaha více směŤovatžáky do Íemeselči
vjlběru jinych nežvšeobecnych stŤedníchškol?
Tento problémby mimochodem spoluzaŤídila
redukce víceletych gymnázií. opravdu nevím, ale
vše,co mě napadá k náplni práce kariérovéhoporadce, vfchovnjl zvládá též.Včetněvyplnění pŤi
hlášek.Argumentovat tím,žeby se měl vychovny
poradce soustŤeditna worbu dobréhosociálního
klimatu, ie takémožná jeden z drivodir.Ale kde je
potom nápl metodika prevence,kterf tuto rolÍ
zastává s logickfm pŤesahemsvéhozaměŤení?
Není mi to zkrátka jasné.Pokud prijdeme
pak prosím,at není dál naklácestou specialÍzací,
dáno na kolegy učitele.PŤedčasemse volalo, žeby
péčio dětskjl chrup měli zajistit rodiče.|istě. }aká
je dnes reďita? Podstatněvícezkažen;fchzub
a místo toho iiné rikoly pro českéučitele.
Dovedl bych si pŤedstavit,žena školy nastou.
pí speciďisté,kterí se tétoproblematice budou
dlouhodobě věnovat jižod nižšíchtŤíd.UpozorIiuii znova, tato práce by měla jít mimo učitelsky
stav.Stačísi vyiet do škol v zahraničí.Školyisou
naplněnépodobnymi a asísmysluplnymi pozicemi. Ale jejich učitelétam učí.Pročtakésuplovat
práci pedagogiko-psychologickych poraden. Byly
doby' kdy ke specifikaci profesíonální oríentace
jeiich psychologovépravidelně do
žakripŤijížděli
škol.Dneska užneiezdí.Nemajípry peníze.Školy
budou mít?
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