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KARIÉROVÁ PORADKYNĚ 
 

• Vykonává činnosti informační, konzultační, poradenské v oblasti kariérového poradenství. 
- Poskytuje informace a konzultace o možnostech pomaturitního studia na VŠ, VOŠ, JŠ nebo 

o možnostech profesního uplatnění žákům i jejich zákonným zástupcům. 
- Distribuuje propagační materiály o pomaturitním studiu či profesním uplatnění v rámci 

školy. 
- Organizuje besedy, přednášky, exkurze související s pomaturitním studiem a volbou 

povolání (veletrh pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS, DOD na vybraných VŠ, aj.). 
- Spolupracuje s třídními učiteli v oblasti kariérového poradenství. 
- Spolupracuje s výchovnými a kariérovými poradci ze ZŠ a z jiných SŠ. 
- Spolupracuje s informačním poradenským střediskem ÚP ČR. 
- Prezentuje a propaguje školu na ZŠ a na veřejnosti. 
- Zpracuje přehled o uplatnění absolventů školy. 

• Pečuje o žáky ohrožené školním neúspěchem: 
- Péče o žáky s výrazným zhoršením prospěchu při přechodu ze základní na střední školu 

nebo s výrazným výkyvem prospěchu v průběhu středoškolského studia 
- Péče o žáky s výraznými výkyvy chování a žáky s vysokou absencí (omluvenou i 

neomluvenou)  

• Je koordinátorkou péče o žáky ohrožené školním neúspěchem: 
- Monitoruje problematické situace v rámci vzdělávacího procesu. 
- Komunikuje se žáky, kteří vykazují výrazný výkyv v prospěchu. 
- Komunikuje se žáky s problematickým chováním. 
- Komunikuje se zákonnými zástupci těchto žáků. 
- Zajišťuje pomoc a organizuje případný intervenční program ve třídách s výchovnými a 

vzdělávacími problémy. 
- Připravuje a zpracovává různé ankety, dotazníky související s profesní orientací žáků školy. 
- Spolupracuje s VP na zpracování Strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti žáků – 

Strategický plán podpory žáků ohrožených školní neúspěšností, žáků méně nadaných a 
žáků se SVP.  

• Zvyšuje si odborné znalosti samostudiem, účastí na vzdělávacích akcích pro kariérové 
poradce. 

• Vede funkční evidenci a dokumentaci v oblastech své působnosti, umožňující doložit rozsah a 
obsah činnosti kariérového poradce včetně navržených a realizovaných opatření v souladu se 
zákonem o ochraně osobních údajů. 



 
 
 
KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ – časový harmonogram 2022/2023 
 

Kariérový poradce: Mgr. Lenka Mikešová 

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKTIVIT období 

01. Zpracování přehledu o uplatnění absolventů 2021/2022 09/2022 

02. Školní poradenský plán 2022/2023 (VP, KP, PRCH, metodik podpory nadaných 
žáků) 

09/2022 

03. GAUDEAMUS, mezinárodní veletrh pomaturitního vzdělávání, Brno, 4. r. 10/2022 

04. SCHOLARIS – prezentace SŠ Přerov, Olomouc (přehled o uplatnění absolventů) 11/2022 

05. Beseda na ÚP Přerov pro žáky 4. r. 2/2023 

06. Plánované aktivity KP 2023/2024 06/2023 

07. Zpracování podkladů k výroční zprávě 06/2023 

08. Přednášky, besedy a exkurze pro žáky dle aktuální nabídky 2022/2023 

09. Prevence školní neúspěšnosti žáků a předčasných odchodů žáků ze školy, 
podpora žáků ohrožených předčasným ukončením studia při výběru povolání 

2022/2023 

10. Příprava pro vstup na trh práce 2022/2023 

11. Účast na setkáních KP a seminářích pro KP v rámci DVPP dle aktuální nabídky  2022/2023 

 

 

Pracovník Oblast poradenské služby  Kontakt (e-mail) Konzultační 

hodiny 

Mgr. Lenka Mikešová, 

kariérová poradkyně 

- Kariérové poradenství 
- Prevence školní neúspěšnosti 
- Prevence předčasných odchodů 

žáků ze školy 

lenka.mikesova@oaprerov.cz 

 

dle domluvy 
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