
Výchovný poradce 

Výchovný poradce (dále jen VP) je pedagogickým pracovníkem školy, který absolvoval 

specializační studium a působí v rámci systému výchovného poradenství ve škole. Výchovný 

poradce představuje základní úroveň poradenského systému. Učitelé, žáci i rodiče ho 

mohou požádat o pomoc při řešení obtížného případu, jeho výhodou je znalost školy, na níž 

působí. Představuje spojovací článek mezi školou a školskými poradenskými zařízeními. V 

rámci školy může VP poskytnout pomoc učitelům i při řešení problémů vyplývajících z 

nepřijatelného chování některých žáků. VP a učitelé mohou také využít možnosti spolupráce 

s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče či oddělení 

dětské psychiatrie. 

 

Standardní činnosti výchovného poradce 

 

Poradenské činnosti: 

1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní 

cestě žáků.  

2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost 

a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.  

3. Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a 

mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.  

4. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními.  

5. Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, 

koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými 

zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.  

6. Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona. 

 

Metodické a informační činnosti: 

1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy.  

2. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým 

pracovníkům školy.  

3. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování 

žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.  



4. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.  

5. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních.  

6. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších 

poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.  

(čerpáno z www.inkluzevpraxi.cz, zkráceno) 

 

V Základní škole Hrochův Týnec dochází k úzké spolupráci VP a speciální pedagožky.  

VP, kariérové poradenství: Ing. Zuzana Tomsová, zuzana.tomsova@zhst.cz 

Speciální pedagog: Mgr. Kateřina Valentová, spec.pedagog@zsht.cz 


