
Výchovné poradenství 
 
 
Výchovný poradce navštěvuje pravidelně dvakrát ročně schůzi výchovných 
poradců, pořádanou PPP v Nymburce, kde získává aktuální informace k dané 
problematice. Plní úkoly stanovené plánem práce výchovného poradce v 
průběhu celého školního roku. Výchovný poradce vede záznamy o všech 
problémových žácích, svolává výchovnou komisi a zve rodiče k jednání před 
komisí. V závažnějších případech se komise účastní také sociální pracovnice. O 
všech důležitých jednáních se vedou záznamy.  
 
Velkou pozornost věnuje škola předprofesní přípravě vycházejících žáků. Žáci 8. 
a 9. ročníku mají na tuto problematiku zčásti zaměřen předmět pracovní 
vyučování (Člověk a svět práce), v jehož rámci se seznamují s možnostmi 
vyučení a dalšího pracovního uplatnění, a to hlavně s přihlédnutím k vlastním 
schopnostem a možnostem. Také předmět Občanská výchova se zabývá tématy 
zaměřenými na profesionální orientaci žáků. 
 
 Každoročně se žáci 8. a 9. ročníku účastní Dnů otevřených dveří v nejbližších 
učilištích – v Městci Králové a v Hořicích, mimo jiné i proto, aby si utvořili vlastní 
představu o příštím možném působišti. Každoročně navštěvuje naši školu 
výchovný poradce SOU Městec Králové, který žákům 8. a 9. ročníku prezentuje 
obory vyučované na tomto učilišti.  
 
Žáci 8. a 9. ročníku se mohou zúčastnit soutěže Já už to znám, umím…, 
pořádanou SŠTŘ Nový Bydžov a zaměřenou též na profesionální orientaci žáků. 
Žáci si zde zábavnou formou mohou vyzkoušet praktické činnosti vybraného 
učebního oboru. Na soutěž žáky doprovází výchovný poradce a účastní se zde 
setkání výchovných poradců, na kterém jsou výchovní poradci seznamováni s 
aktuální nabídkou učebních oborů v regionu. Výchovný poradce poskytuje v 
rámci třídních schůzek i maximum informací o učebních oborech a možnostech 
vyučení rodičům žáků, samozřejmě v případě, že o to projeví zájem.  
 
Výchovný poradce navštěvuje s žáky 9. ročníku IPS v Nymburce, kde se žáci 
seznámí s nabízenými učebními obory podrobněji. Pro nerozhodnuté žáky je 
zajímavé vyplnění testu profesionální orientace, který jim může pomoci při 
rozhodování. Pro žáky 8. ročníku organizuje škola besedu s pracovníky IPS 
Nymburk přímo ve škole. Ačkoli to není naší povinností, výchovný poradce 
vybavuje a odesílá i přihlášky žákům do učebních oborů. 

 


