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Plán výchovného poradenství pro školní rok 2021/2022 
 
září - říjen 

 spolupráce s třídními učiteli při adaptaci žáků 1. ročníků (i případné studijní problémy) – adaptační 
kurzy 

 sledování a zapojení žáků přeřazených (zejména z tříletých do maturitních oborů) a opakujících ně-
který ročník 

 diagnostika a seznamování se s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami – zejména specifické 
vývojové poruchy učení a chování   

 aktualizace kartotéky problémových žáků – spolupráce s metodikem prevence školy – Mgr. Jakubem 
Kořínkem 

 tvorba individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se zdravotním či jiným znevýhodněním   
 navázání spolupráce s asistenty žáků, učiteli (zejména jazyků), vychovateli a rodiči 
 individuální spolupráce s třídními učiteli – v třídních hodinách podpora dobrého klimatu třídy (utu-

žování kolektivu, spolupráce, komunikace, vzájemný respekt) a sledování aktuálních potřeb někte-
rých žáků, kteří mají problémy po loňské dálkové výuce a je třeba s nimi nyní pracovat a podpořit je 
(zejména se jedná o vzdělávací problémy – žáci s nižším prospěchem -  např. doučování; a neméně i 
psychické potíže – individuální konzultace a následné doporučení technik pro sebepoznání, seberoz-
voj, timemanagement a nebo doporučení odborných služeb) – nutná spolupráce s rodiči, zákonnými 
zástupci 
 

listopad 
 přestupy žáků na jiný obor nebo stupeň vzdělávání po 1. čtvrtletí  
 tvorba dotazníků a podkladů pro PPP a SPC pro úpravy podmínek k Maturitním a Závěrečných 

Zkouškám – nutná úzká spolupráce s učiteli, kteří učí žáky závěrečných ročníků  
 
prosinec - únor  

 doporučení a pomoc s výběrem dalšího vzdělávání (vhodné VŠ, VOŠ) nebo výběru povolání – spo-
lupráce s Ing. Zdenou Šmídovou – kariérový poradce školy 

 práce s žáky 3. ročníků, pohovory o dalším studiu a o aktuálních nabídkách práce z oboru 
 aktualizace kartotéky problémových žáků (sledovat docházku, chování, prospěch) 

 
březen – květen 

 zpřehlednění možností dalšího studia (www.kampomaturite.cz) 
 beseda s pracovníky ÚP pro žáky posledních ročníků (možnosti pracovního uplatnění) 
 diagnostika třídních kolektivů – řešení konkrétních potřeb kolektivu 
 monitorování změn třídního klimatu (př. přátelské i nevhodné chování v kolektivu) – prevence šika-

ny (zejména učňovské obory) a xenofobie (besedy) 
 spolupráce s třídními učiteli závěrečných ročníků – podklady z poraden pro úpravy podmínek matu-

ritních zkoušek (SPU apod.) a závěrečných zkoušek 
 průběžné sledování problémových žáků a návrhy řešení dalších postupů – spolupráce s metodikem 

prevence 
 příprava žádostí pro asistenty na další školní rok – spolupráce s poradnou 
 zajištění informační schůzky o národních srovnávacích zkouškách pro žáky 3. ročníku gymnázia a 

SOŠUP 
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Během školního roku se zaměřuje na: 

 
 integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, se zdravotním postižením a žáky 

talentované – úzká spolupráce s asistenty, tlumočníky 
 individuální pomoc žákům i jejich zákonným zástupcům při zvládání výukových (prevence školní 

neúspěšnosti) a výchovných problémů 
 zprostředkování styku s PPP a SPC, dává zletilým žákům nebo zákonným zástupcům návrhy na od-

borná vyšetření, pomáhá se žádostmi o vyšetření, podílí se na tvorbě individuálního vzdělávacího 
plánu pro žáky se specifickými poruchami učení či se speciálními potřebami a kontroluje plnění to-
hoto plánu 

 spolupracuje s pracovníky SPC a PPP, s odbornými lékaři, orgány MÚ, MěÚ, policií, nízkoprahový-
mi centry apod.  

 péči o žáky s výchovnými problémy, s poruchami chování, o žáky v náročných životních situacích 
(zejména v době dálkové výuky, kdy se vyplavilo spoustu problémů, nejen v rodině) 

 těsnou spolupráci s metodikem prevence 
 informovanost rodičů žáků (zákonné zástupce) o činnosti výchovného poradenství, o možnostech 

využití dalších odborných služeb dle aktuálních potřeb 
 soustavné vzdělávání v oblasti výchovného poradenství 
 vedení písemných záznamů z jednání v rámci činnosti výchovného poradce  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výchovný poradce:  Mgr. Lucie Rezlerová 
 
 
 
 
 


