
Plán činnosti výchovné poradkyně 

   

Cíl práce 
 

Poskytovat dětem, rodičům a pedagogům radu a pomoc při řešení závažných životních 

otázek, jako je např. volba povolání, výchovné a vzdělávací problémy apod. 

 

Úkoly výchovného poradce 

 

 Jménem školy jednat s rodiči ve věcech, které se týkají jejich dětí, tzn. žáků školy. 

 Koordinovat práci všech vyučujících v oblastech přijímacího řízení na střední školy a 

odborná učiliště, problematiky drog, psychologických vyšetření žáků. 

 Zajišťovat spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, zejména orgány péče o děti. 

 Svolávat výchovnou komisi pro jednání s rodiči. 

 Evidovat žáky se specifickými vývojovými poruchami, podávat návrhy na jejich 

vyšetření, seznamovat s výsledky vyšetření vyučující, sledovat práci vyučujících v této 

oblasti a informovat o nich ředitele školy. 

 Zajišťovat agendu spojenou s přijímacím řízením žáků na střední školy a učiliště:  

                                - předávat informace žákům a rodičům 

- spolupracovat s náborovými pracovníky SŠ a OU 

- spolupracovat s úřadem práce 

- shromažďovat a rozesílat přihlášky žáků ke studiu 

 Sledovat změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného 

poradenství a seznamovat s nimi pedagogické zaměstnance.    

 Vzdělávat se v oblasti nových a alternativních výchovných trendů, informovat o nich 

spolupracovníky, navrhovat jejich účast na akcích DVPP zaměřených do oblasti 

výchovného poradenství. 

 Zvýšenou pozornost věnovat dětem a mládeži s problémovým vývojem a rizikovým 

chováním. 

 Zajišťovat, aby pedagogičtí a výchovní pracovníci spolupracovali se zákonnými zástupci 

žáků při přípravě a realizaci preventivních, osvětových a konzultačních akcích. 

 Předkládat vedoucímu pedagogického útvaru návrhy na přeřazení žáka do jiného typu 

školy, školského zařízení a návrhy na integraci zdravotně postižených žáků. 

 Předkládat pedagogické radě informace o nových vyšetřeních žáků, změnách v právních 

předpisech 

 Spolupracovat s poradenským zařízením při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

 Spolupracovat s metodikem protidrogové prevence na provádění a koordinaci 

preventivních aktivit v oblasti prevence zneužívání návykových látek. Spolu s ním 

sleduje projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně patologické jevy a 

navrhuje cílená opatření. 



 Spolupracovat s třídními učiteli při řešení závažných výchovných problémů, které 

mnohdy vyžadují zapojení policie, psychologů, orgánů péče o děti apod. 

 Spolupracovat s pracovníky PPP, SPC, sociálních institucí a orgánů, úřadem práce, jiných 

škol a zařízení. 

 Rozšiřovat vědomosti a návyky žáků s využitím specifických, diagnostických, 

vzdělávacích a kontrolních metod. 

 Vytvářet koncepci metodické činnosti a dalšího vzdělávání ped. pracovníků. 

 Poskytovat přímou metodickou pomoc ped. pracovníkům. 

 Provádět výchovnou a poradenskou činnost a pomoc pro účely socializace, resocializace 

a reedukace a psychologických vyšetření. 

 Připravovat podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve 

škole, koordinovat poskytování poradenských služeb těmto žákům a vzdělávací opatření 

u těchto žáků. 

 Poskytovat služby kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona. 

 

 

 

Plán VP 

Září Seznámení s novými žáky 

Pomoc při jejich začleňování do kolektivu 

Setkání výchovných poradců v IPS Nymburk 

Individuální pohovory pro rodiče vycházejících žáků 

 

Říjen   Předání informací získaných na setkání VP vycházejícím žákům 

Besedy o volbě povolání – v rámci předmětů OV, PV 

Burzy škol v různých okresech 

Individuální pohovory pro rodiče vycházejících žáků 

 

Listopad Burzy škol v různých okresech 

Exkurze na OU a PŠ v Hořicích  

Návštěvy náborových pracovníků OU 

Den otevřených dveří - SOU a SOŠ Městec Králové 

Soutěž pro žáky 8. a 9. ročníku „Já už to znám, umím…“ v Hlušicích   

Třídní schůzka s informacemi pro rodiče vycházejících žáků 

 

Prosinec    Návštěvy náborových pracovníků OU 

Den otevřených dveří - SOU a SOŠ Městec Králové         

 

Leden   Závěrečné besedy o volbě povolání 

Schůzka s informacemi pro rodiče vycházejících žáků 

 

Únor     Vyplňování přihlášek k přijímacímu řízení na OU 

Odesílání přihlášek na příslušná OU 

 

Březen    
Pomoc při přípravě na případné přijímací zkoušky 
 



Duben             
Rady dětem a rodičům pro přijímací řízení na školách 

Pomoc při vyplňování a odevzdávání zápisového lístku na vybrané OU 

Pomoc při vyřizování odvolání 

Hledání alternativních řešení v případě nepřijetí žáka na jím zvolené učiliště 

 

Květen Besedy o volbě povolání s žáky 8. ročníků 

Návštěva pracovníka IPS Nymburk na škole a beseda s žáky 8. ročníků 

Schůze výchovných poradců v IPS Nymburk   

 

Červen     Závěrečná schůze výchovných poradců v PPP Nymburk 

Uspořádání dokumentace 

 

 

Po celý rok 

průběžně: 

 

Individuální schůzky s rodiči (dle potřeby) 

Vzdělávací a informační akce, schůzky, semináře apod. 

 
          


