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PLÁN  PRÁCE  VÝCHOVNÉHO  PORADCE  NA ŠKOLNÍ  ROK  2018/2019 

 

Září: 

 

 Představení se žákům 1. ročníků, seznámení žáků s náplní činnosti výchovného 

poradce. 

 Aktualizace seznamu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (kontrola platnosti 

posudků), evidence nových žáků s SVP. 

 Vypracování individuálních vzdělávacích plánů, plánů podpory a zapsání doporučení 

podpůrných opatření do IS školy. 

 Seznámení všech učitelů s doporučenými podpůrnými opatřeními žáků s SVP pro 

školní výuku. 

 Prostřednictvím třídních učitelů seznámení rodičů žáků prvních ročníků o možnosti 

spolupráce s výchovnou poradkyní. 

 Zajištění vyplnění formulářů pro žáky s SVP jako podklad pro PPP k vypracování 

posudku k uzpůsobení podmínek k maturitní zkoušce. 

 Individuální pohovor s rodiči žáků, kterým byl na základě doporučení z PPP 

vypracován individuální vzdělávací plán. 

 

Říjen: 

 

 Kariérové poradenství pro žáky 4. ročníků – seznámení s možnostmi pomaturitního 

studia (VŠ, VOŠ, jazykové školy). 

 Beseda se žáky o možnostech pomaturitního studia prostřednictvím vzdělávací 

agentury SOKRATES. 

 Informativní schůzka výchovných poradců v PPP. 

 Vyhledávání žáků vyžadující podpůrná opatření, evidence žáků s doporučením z PPP. 

 

 

Listopad – prosinec: 
 

 Evidence neprospívajících žáků (1. čtvrtletí) a nastavení podpůrných opatření. 

 Individuální pohovory s neprospívajícími žáky a jejich zákonnými zástupci, 

nastavení vzájemné spolupráce. 

 Vypracování plánů podpory (v součinnosti s TU a učiteli daného předmětu) 

 Ve spolupráci s TU zjišťování problému s chováním a docházkou. 

 Předání doporučení k uzpůsobeným podmínkám k MZ zástupci ředitele školy. 

 

Leden – únor:  

 

 Poskytování informací  žákům 4. ročníků o možnostech pomaturitního studia. 

 Kontrola, vyhodnocení podpůrných opatření u neprospívajících žáků. 

 Pomoc studentům s vyplňováním přihlášek na VŠ, VOŠ.  
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Březen – duben:  

 

 Ve spolupráci s TU zjišťování problémů s učením a chováním (3. čtvrtletí). 

 Evidence neprospívajících žáků a zjišťování příčin neprospěchu. 

 Průběžné řešení problémů žáků týkající se vzdělávání a chování. 

 Poradenská pomoc žákům 4. ročníků při zvládání příprav na maturitní zkoušku. 

 

 

Květen – červen: 

 

 Pomoc při zajišťování maturitních zkoušek pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

 Předběžné seznámení s dokumentací budoucích žáků 1. ročníků. 

 Informativní schůzka výchovných poradců v PPP. 

 Vyhodnocení činnosti výchovného poradce. 

 Hodnocení plnění plánů výchovného poradce. 

 

 

Průběžně:  

 

 Individuální poradenská činnost se žáky, pedagogy a zákonnými zástupci. 

 Spolupráce s PPP a SPC. 

 Účast na seminářích a školeních dle aktuální nabídky. 

 Spolupráce s metodikem prevence a  vedením školy, třídními učiteli a ostatními 

pedagogickými pracovníky. 

 Zjišťování sociálního klimatu ve třídě. 
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