
ČASOVĚ TEMATICKÝ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE – 2018/19 

 

Září 

- stanovení termínu konzultačních hodin a jejich zveřejnění 

- sestavení přehledu integrovaných žáků na škole 

- informativní schůzka pro rodiče žáků 9. tříd, jejich seznámení se systémem přijímacího řízení, s burzami 

  škol v okolí, s dny otevřených dveří, s možnostmi přípravy k přijímacím zkouškám, s termíny konání akcí 

- dokončení písemných podkladů k integraci 

- informování ostatních vyučujících, jak pracovat a vést záznam o práci s žákem, který má výukové 

  problémy  

- práce s nerozhodnutými žáky a jejich zákonnými zástupci v době konzultačních hodin, dle předchozí 

   telefonické domluvy (individuálně) 

- vytvoření Individuálních vzdělávacích plánů žáků, první schůzka se zákonnými zástupci těchto žáků a  

   podpis IVP  - 20. 9. 2018 – cizinci  

- návštěva IPS Úřadu práce v RK s žáky 9. ročníku – 18. 9. 2018 

- kontrola údajů v matrice 

 

Říjen 

- návštěva setkání výchovných poradců 

- příprava přihlášek na SŠ s talentovými zkouškami 

- práce s nerozhodnutými žáky a jejich zákonnými zástupci v době konzultačních hodin, dle předchozí 

   telefonické domluvy (individuálně) 

- první fáze mapování klimatu školy (6. ročník) 

 

Listopad 

- příprava přihlášek na SŠ s talentovými zkouškami 

- beseda rodičů a žáků 8. a 9. ročníku se zástupci středních škol a učilišť- 1. 11. 2018 

- práce s nerozhodnutými žáky a jejich zákonnými zástupci v době konzultačních hodin (individuálně) 

 

Prosinec 

- exkurze na střední školy a učiliště v okolí 

- kontrola dokumentace, nákup pomůcek pro žáky se speciálními potřebami, návrhy na nová vyšetření 

- vyhodnocení první fáze mapování klimatu školy  

 

Leden 

- informovat zákonné zástupce vycházejících žáků, jakým způsobem se vyplňují přihlášky, jaký je termín 

  pro odevzdání přihlášek výchovnému poradci, u integrovaných žáků je nutné zajistit potvrzení o integraci,  

-ve spolupráci s třídními učiteli a vyučujícími jednotlivých předmětů a reedukačními asistentkami zhodnotit 

  plnění doporučení poradny za I. pololetí 

- druhá fáze mapování klimatu školy 

 

Únor 

- zákonní zástupci dodají pouze název oboru a školu, na kterou je jejich dítě hlásí a výchovný poradce  

  vyplní přihlášku na PC se všemi údaji  

- tisk přihlášek, jejich rozdání + vydání zápisových lístků – rodiče podepíšou převzetí  

- pomoc při odesílání přihlášek na SŠ 

 

Březen 

- návštěva soudního jednání – žáci 9. ročníku 

- vyhodnocení druhé fáze mapování klimatu školy 

- kontrola údajů v matrice 

 

 

 

 



Duben 

- rozhovory se žáky na téma přijímacího řízení 

- zápis do 1. třídy 

 

Květen 

- evidence přijatých žáků 

- pomoc při odvolání proti nepřijetí na SŠ    

- závěrečná zpráva k mapování klimatu školy 

 

Červen 

- kontrola dokumentace a návrhy na nová vyšetření 

- zhodnocení plnění doporučení poradny 

- sestavení přehledu o tom, kam byli přijati naši absolventi 

- uložení materiálů o žácích, kteři opustili školu, do archívu 

 

 

Po celou dobu – pomoc třídním učitelům při řešení problémů s žáky a rodiči, hospitace ve třídách 

s problémovými žáky, zjišťování klimatu ve třídách, stálý kontakt s pracovnicemi odboru sociálních  

věcí, schůzky s rodiči problémových žáků, dále zajištění exkurzí pro žáky do různých firem (dle možností), 

celoroční spolupráce s Mgr. Z. Ženatovou (metodička prevence PPP) při řešení problémů ve vztazích 

mezi žáky ve třídě. 

 

 

 

 

 

 Dne 12. 9. 2018       Mgr. Hana Novotná 

 


