
Plán činnosti 

Výchovné poradenství 

 

1. Poradenská činnost: 

  -    plánování budoucnosti žáků ve spolupráci s rodiči, TU, PPP Písek a PPP   

       Tábor, ÚP 

  -    spolupráce s TU, vyučujícími a PPP zaměřená na pomoc žákům se SPU a  

       žákům vyžadujícím zvláštní péči 

- spolupráce s TU a rodiči při řešení situace problémových žáků 

2. Informační činnost: 

- shromažďování materiálů o středních školách 

- poskytování aktuálních informací k volbě povolání vycházejícím žákům a 

jejich rodičům 

- uveřejňování nabídek středních škol a ÚP k volbě povolání 

- předávání nových poznatků z poradenské praxe ostatním pedagogům 

3. Preventivní činnost: 

  -    sledování problémových žáků, pomoc TU při řešení konfliktních situací 

  -    spolupráce s Metodikem prevence a ostatními pedagogy při vytipovávání  

        zdrojů problémových situací a jejich eliminaci 

- spolupráce s odborem SPOD při MěÚ Milevsko 

- spolupráce s kontaktním centrem Arkáda 

- spolupráce se specialisty, kteří mají v odborné péči žáky s psychickými a 

psychiatrickými problémy 



Konkrétní úkoly: 

Září:  Evidence žáků vyžadujících zvláštní péči 

               Konzultace s TU a vyučujícími k vypracování IVP 

    Schůzka výchovných poradců s pracovníky PPP Tábor, 

  Distribuce Atlasů školství vycházejícím žákům a seznámení s jejich  

   obsahem 

Říjen: Informování žáků o harmonogramu přijímacího řízení, o jeho 

    obsahu a formě  

  Seznámení žáků o oborech s talentovou zkouškou 

   Průzkum předběžného zájmu vycházejících žáků o studium 

  Schůzka rodičů vycházejících žáků se zástupci středních škol 

Listopad:  Vyhodnocení stavu neomluvené absence za 1. čtvrtletí 

      Konzultace k hodnocení chování problémových žáků 

      Zpracování přihlášek na obory uměleckého typu 

Prosinec:  Konzultace k volbě povolání 

      Informování rodičů prospěchově slabých žáků ve spolupráci s TU 

Leden:     Příprava přihlášek vycházejících žáků 

      Zhodnocení efektivity práce s žáky s IVP a žáky se SPU  

Únor:     Doplnění přihlášek – klasifikace, výsledky v didaktických  

                   soutěžích 

      Evidence výsledků talentových zkoušek 

                   Monitorování odesílání přihlášek na střední školy 

Březen:  Sledování informovanosti žáků o termínu a formě přijímacího   

                řízení 



Duben:  Evidence výsledků 1. kola přijímacího řízení 

   Pomoc žákům, kteří nebyli přijati v 1. kole 

Květen:  Evidence výsledků dalších kol přijímacího řízení 

   Vypracování přehledu o umístění vycházejících žáků 

   Informování žáků 8. Tříd a jejich rodičů o možnostech volby  

                povolání a o zkušenostech získaných v uplynulém školním roce 

Červen:  Doplnění katalogových listů vycházejících žáků ve spolupráci s TU 

  Zhodnocení výsledků práce se žáky se specifickými potřebami 

  S vedením školy zhodnocení práce v oblasti výchovného  

               poradenství, návrh opatření pro další školní rok 


