
Plán práce výchovného poradce 

Konzultační hodiny pro žáky a učitele: 

Denně: 7:30 – 8:00,  9:40 – 10:00 

Jiný termín možný po domluvě 

 

Konzultační hodiny pro rodiče: 

Individuální setkání dle možností – po telefonické domluvě 

 

1) Péče o žáky s výchovnými a výukovými obtížemi 

 

a) správa databáze žáků s výchovnými problémy a databáze žáků s poruchami učení a chování, tvorba přehledů pro 

učitele a vedení školy (průběžně) 

b) konzultace problémů s učiteli (průběžně) 

c) konzultace individuálních učebních plánů s učiteli a rodiči (při zavádění, změnách a hodnocení plánů) 

d) zajišťování podkladů pro vyšetření v PPP a SPC, konzultace s třídními učiteli 

e) příprava besed pro žáky v rámci prevence sociálně patologických jevů – p. Kolísková 

f) koordinace vzdělávání učitelů v problematice specifických vzdělávacích potřeb a sociálně 

patologických jevů – p. Kolísková 

 

2) Volba povolání 

 

a) Poskytovat individuální konzultace pro žáky a rodiče (průběžně) 

b) Informovat o studijních možnostech (nástěnky na II. stupni a v 9. třídách, informační materiály v knihovně, školní 

stránky na webu), (průběžně) 

c) Základní informace pro rodiče budou poskytnuty na třídních schůzkách vedení dokumentace spojené s volbou 

povolání (průběžně) 

e) Zajištění exkurze na Veletrh středních škol (listopad) 

f) Spolupráce s učiteli na tvorbě tematických plánů pro předměty se zaměřením na volbu povolání (občanská a 

rodinná výchova, praktické činnosti ) 

 

3) Termíny 

 

a) Přijímací řízení 

odevzdání přihlášek na vybrané umělecké školy s talentovou zkouškou do 30. 11. 2021 

odevzdání přihlášek na ostatní SŠ do 1. 3. 2021 

termíny přijímacích zkoušek s talentovou zkouškou od 2. 1. 2022 do 15. 1. 2022, 15.1 2022 do 31. 1. 2022 

termíny přijímacích zkoušek SŠ od 12. 4. 2022 do 20. 4. 2022 

 

pomoc žákům a zákonným zástupcům při odvolání v případě nepřijetí informace pro žáky a zákonné zástupce o 

volných místech ve středních školách 

b) Termíny třídních schůzek a informačních dnů – 2. 11. 2021, 11. 1. 2022, 29. 3. 2022, 31. 5. 2022 

 

4) Normativní a metodické materiály 

 

Zákon č. 561/2004 Sb. par. 16, úplné znění ke dni 1.9. 2017 

o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

Vyhláška č. 72/2005 Sb., 

o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb. 



 

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., 

o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé 

pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků 

 

Č.j. 10 194/2002-14 

Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, 

prevenci a postihu záškoláctví 

 

Vyhláška č. 27/2016 Sb., 

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném 

od 1. 1. 2018. 

 

 

Zástupce ředitele: Mgr. Helena Prášková 


