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měsíc činnost termín 

září  Příprava plánu práce výchovného poradce 

Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku 

   Srpen porada přípravný týden 

   Průběžně-nejpozději do 15.9. 

říjen 

Pomoc a kontrola vypracování individuálních vzdělávacích 
plánů a přístupů 

Spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou ( nová 

vyšetření v PPP a aktualizace starších ) 
Spolupráce s protidrogovým preventistou 

Prevence kriminality – spolupráce se zřizovatelem 

Výročí založení školy 

   

 Do 15.10. 

   Do 31.10. 

      Průběžně 

   Průběžně 

   Průběžně 

listopad 

 

Poradenství při výběru VOŠ a VŠ 

Pravidelné konzultace se žáky při hledání vhodného typu  

vysokoškolského a nástavbového studia 

Neustálá spolupráce výchovného poradce  a učitelů 
vyučujících ve třídách se žáky s poruchami učení 
 

 

   

 Ve spolupráci s TU 

 

   Průběžně     

prosinec 

Poradenství při výběru VOŠ a VŠ 

Poradenství v případech poruch chování 
Práce se žáky s poruchami učení 
Spolupráce s úřadem práce 

Práce s rodiči problémových žáků 

   Průběžně a podle potřeby    

   Průběžně 

   Průběžně 

   Průběžně 

   Průběžně 

leden 

 

Poradenství při vyplňování přihlášek na VOŠ a VŠ 

Organizace besed s ( policie ČR, Městská policie, 
protidrogová centra apod. ) 

Poradenství v případech poruch chování 
Spolupráce výchovného poradce a učitelů vyučujících ve 
třídách se žáky s poruchami 

   

 Stanovení pevných termínů po   
   dohodě s vedením školy a   

   preventistou 

   Průběžně 

   Průběžně    
 

únor 

 

Hodnocení 1. pololetí – poradenství žákům i učitelům 

Poradenství v případech poruch chování 
Spolupráce výchovného poradce a učitelů vyučujících ve 
třídách se žáky s poruchami učení – klasifikace žáků 

   

 Vyhodnocení práce za I.pololetí  

    školního  roku 

    Průběžně 

    Průběžně 

březen 
 

Poradenství v případech poruch chování 
    

Průběžně    

duben 
 

Poradenství v případech poruch chování 
  

Průběžně 

květen 

 

Poradenství v případech poruch chování 
Spolupráce výchovného poradce a učitelů vyučujících ve 
třídách se žáky s poruchami učení 
Poradenství při vyplňování přihlášek na VOŠ a VŠ 

  

  Průběžně 

  Průběžně 

 

  Průběžně 

červen 

 

Poradenství v případech poruch chování 
Spolupráce výchovného poradce a učitelů vyučujících ve 
třídách se žáky s poruchami učení – klasifikace žáků 

Případné komisionální zkoušky žáků s poruchami učení – 

účast na zkouškách. Příprava IVVP na nový školní rok  
Hodnocení plnění plánu VP 

    

   Průběžně a podle potřeby 

   Průběžně 

   Průběžně 

 

   Osobní přítomnost a konzultace  
   s PPP 



 

V oblasti práce se žáky a jejich rodiči se výchovný poradce stará především o :    

  řešení studijních a výchovných otázek, 
  poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve 

spolupráci s TU), 

 zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích ÚP 
a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití 
informačních služeb těchto středisek, 

 vyhledávání a orientační šetření žáků, jejich vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní 
pozornost a přípravu návrhů na další péči o tyto žáky, 

 zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a interních 
činností pro žáky se SVP, 

 přípravu podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinaci 
poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými 
zařízeními a koordinaci vzdělávacích opatření u těchto žáků, 

 poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich 

speciálním vzdělávacím potřebám, 
 poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních 

v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb 
žákům a jejich zákonným zástupcům. 

Ve spolupráci s vedením školy zajišťuje :   

 zpracování přihlášek ke studiu, 
 péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané, 
 přednášky pro žáky, 
 metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy v oblasti kariérového rozhodování 

žáků, integrace, IVP, práce s nadanými žáky apod., 
 předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se SVP 

pedagogickým pracovníkům školy. 

V součinnosti s třídními učiteli :    

 metodická podpora učitelům při aplikaci psychologicko-pedagogického poradenství 

 pečuje o problémové žáky (neomluvená absence, poruchy chování, apod.) 
 stará se o talentované žáky a žáky mimořádně nadané  
 pečuje o žáky s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, apod.) 
 zajišťuje konzultace, odborná vyšetření, apod. 

Ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou :   

 posuzuje potřebu odborného vyšetření  (psychologického, pedagogického, o volbě 
povolání, aj.) a spolupráce při tvorbě IVP 

 zajišťuje realizaci závěrů a doporučení vyplývajících z vyšetření 

V součinnosti s Úřadem práce zajišťuje :   

 profesní orientace studentů 

 přednášky a besedy k volbě povolání 

 

V Milevsku  30.8.2017                                                             Vypracoval: Mgr. Jan Cihlář 


