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OBLAST PŮSOBNOSTI: STŘEDNÍ ŠKOLA, „NIŽŠÍ GYMNÁZIUM“ 

  

měsíc činnost termín 

září  

 

Příprava plánu práce výchovného poradce. Schůzka 

s metodikem prevence, spolupráce při přípravě MPP.  

Seznámení začínajících učitelů s úlohami a kompetencemi 

výchovného a kariérového poradce, školního psychologa. 

Informace o žácích s potřebou uzpůsobení podmínek ve 

vzdělávání vyučujícím. 

Informační schůzka se studenty prvních ročníků. 

Založení profesního portfolia studentů 1. ročníků. 

Spolupráce při Adaptačním kurzu. 

 

Spolupráce při vypracování individuálních vzdělávacích 

plánů a PLPP. 

 

Informace pro TU a studenty maturitních ročníků o 

nutnosti vyjádření PPP pro úpravu podmínek při mat. pro 

studenty s potřebou uzpůsobení podmínek pro vzdělávání. 

 

   Srpen - září  

    

Porada v průběhu přípravného     

   týdne, září. Individuálně. 

 

 

Adaptační kurzy, začátek 

školního roku 

  

 

Začátek školního roku 

I v průběhu školního roku – dle 

potřeby 

1. týden 

 

 

říjen 

Setkání VP v PPP Písek (je-li organizováno). 

Kontrola evidence VP, průběžné doplňování informací. 

Spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou 

(testování profesní orientace, uzpůsobení podmínek pro 

vzdělávání u nových studentů). 

Spolupráce s vychovateli internátního ubytovacího zařízení 

a trenéry SK u žáků ubytovaných v soukromí. 

Konzultace s TU a vyučujícími nových ročníků – kvalita 

kolektivu, žáci s obtížemi, nadaní žáci,… 

Konzultace k přihláškám k maturitě, zvláště u studentů 

s potřebou uzpůsobení podmínek pro vzdělávání. 

 

    

   

  Průběžně 

    

    



Podpora žáků – cizinců, ve spolupráci s TU, rodiči. 

Aktualizace profesního portfolia žáků vyšších ročníků 

 

Listopad 

Pravidelné konzultace se žáky při hledání vhodného typu  

vysokoškolského studia. 

Poradenství při vyplňování přihlášek na VŠ uměleckého 

zaměření. 

Sledování školní úspěšnosti žáků (v prvních i vyšších 

ročnících), podpora při studiu a přípravě (konzultace, 

studijní program, plán přípravy, spolupráce s rodiči a 

vyučujícími).  

Setkání s rodiči žáků s PUP, vzdělávacími či výchovnými 

obtížemi. 

 

 

 

   Průběžně  

 

   

Průběžně (pedagogické rady, 

konzultace s TU a vyučujícími 

jednotlivých předmětů) 

  Třídní schůzky, individuální 

jednání 

prosinec 

 

Pravidelné konzultace se žáky při hledání vhodného typu  

vysokoškolského studia. 

Spolupráce s rodiči žáků se vzdělávacími či výchovným 

obtížemi. 

Poradenství při volbě VŠ. 

Konzultace s TU ke kvalitě třídních kolektivů v prvních i 

vyšších ročnících. 

 

 

   Průběžně 

    

    

    

    

leden 

 

Pravidelné konzultace se žáky při hledání vhodného typu  

vysokoškolského studia. 

Uzavírání klasifikace za 1. pololetí – sledování úrovně 

absencí a školní úspěšnosti žáků, v případě potřeby jednání 

se žáky, rodiči. 

 

    

 

 

    

únor 

 

Pravidelné konzultace se žáky při hledání vhodného typu  

vysokoškolského studia. 

Poradenství při vyplňování přihlášek na VOŠ a VŠ a 

průběhu přijímací řízení. 

Hodnocení 1. pololetí – sledování úrovně absencí a školní 

úspěšnosti žáků, v případě potřeby jednání se žáky, rodiči. 

Kontrola evidence ZPŽ. 

 

 

    Průběžně 

     

 

     

březen 

 

Pravidelné konzultace se žáky při hledání vhodného typu  

vysokoškolského studia. 

Profilace profesní orientace žáků 2. a 3. ročníků před 

výběrem volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník SŠ 

Informace pro TU a studenty předmaturitních ročníků o 

nutnosti vyjádření PPP pro úpravu podmínek při MZ pro 

studenty s potřebou uzpůsobení podmínek pro vzdělávání. 

 

 

   Průběžně 

    

duben 

 

Pravidelné konzultace se žáky při hledání vhodného typu  

vysokoškolského studia. 

 

   Průběžně 



Spolupráce při přípravě maturit (se zřetelem na studenty s 

potřebou uzpůsobení podmínek pro vzdělávání). 

 

květen 

 

Poradenství k průběhu přijímacího řízení na VOŠ a VŠ. 

Spolupráce při přípravě a průběhu maturit (studenty s 

potřebou uzpůsobení podmínek pro vzdělávání). 

 

 

    

    

červen 

 

Vyhodnocení a příprava PLPP a IVP na následující školní 

rok. 

Hodnocení plnění plánu VP. 

Hodnotící schůzka s preventistou, vize plánu na následující 

školní rok. 

Setkání s rodiči žáků budoucích 1. ročníků. 

 

 

   Průběžně a podle potřeby 

    

   

 

    

V případě potřeby kdykoliv v průběhu školního roku: 

Jednání a spolupráce s rodiči, žáky, učiteli a třídními učiteli v případě výchovných či 

vzdělávacích problémů žáků. 

Výchovné komise 

V oblasti práce se žáky a jejich rodiči se výchovný a kariérový poradce stará především 

o:    

•  řešení studijních a výchovných otázek, poradenství studentům 

•  poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve 

spolupráci s TU), 

• poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití 

informačních portálů z oblasti kariérové a profesní orientace, 

• vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní 

pozornost a přípravu návrhů na další péči o tyto žáky, příprava PLPP, 

• zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a 

interních činností pro žáky s potřebou uzpůsobení podmínek pro vzdělávání, 

• přípravu podmínek pro vzdělávání žáků s potřebou uzpůsobení podmínek ve 

vzdělávání, koordinaci poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a 

školskými poradenskými zařízeními a koordinaci vzdělávacích opatření u těchto žáků, 

• poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich 

speciálním vzdělávacím potřebám, 

• poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních 

v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb 

žákům a jejich zákonným zástupcům. 

Ve spolupráci s vedením školy zajišťuje:   

• zpracování přihlášek ke studiu, 

• péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané, 

• přednášky pro žáky, 



• metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy v oblasti kariérového 

rozhodování žáků a žáků s potřebou uzpůsobení podmínek ve vzdělávání apod., 

• předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky s 

potřebou uzpůsobení podmínek pro vzdělávání pedagogickým pracovníkům školy. 

V součinnosti s třídními učiteli:    

• poskytuje metodickou podporu učitelům při aplikaci doporučení Školského 

poradenského zařízení 

• pečuje o žáky ohrožené školní neúspěšností (neomluvená absence, špatný prospěch, 

apod.) 

• stará se o talentované žáky a žáky mimořádně nadané  

• pečuje o žáky s poruchami učení a žáky se zdravotními obtížemi 

• zajišťuje konzultace, odborná vyšetření, apod. 

• poskytuje podporu při ovlivňování kvality třídních kolektivů 

Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC:   

• posuzuje potřebu odborného vyšetření (psychologického, pedagogického, k volbě 

povolání, aj.) a spolupráce při tvorbě IVP a PLPP 

• zajišťuje realizaci závěrů a doporučení vyplývajících z vyšetření 

 

Konzultační hodiny:  

Mgr. S. Trávníček – výchovné poradenství 

Čt 10:00 – 10:45 hod.  

Pá 10:55 – 11:40 hod. 

  V případě potřeby kdykoliv, možnost dojednání individuálního termínu. 

Ing. Eva Rothgang Kadlecová - kariérové poradenství  

Út 16:00 – 17:00 hod. 

  V případě potřeby lze domluvit konzultaci v libovolném termínu. 

 

V Písku dne 31. 8. 2022 

Vypracovali: Mgr. Stanislav Trávníček, Ing. Eva Rothgang Kadlecová 

 

Vyhodnocení plánu:   


