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Školní rok 2019/2020 

 

Srpen  

Seznámení učitelů s plánem práce VP  

Září 

1. Seznámení studentů s provozním řádem školy (Školní řád), informace o profilu 

absolventa.  

2. Školení BOZP v jednotlivých učebnách. (celá škola) Depistáž studentů s vývojovými 

poruchami učení (porada)  

3. Metodické vedení učitelů při sestavování individuálních plánů (Agropodnikání) práce 

s žáky vyžadujícími individuální přístup. Informace rodičům, studentům (zejména 

prvních ročníků) a učitelům o činnosti VP a možnosti využití služeb VP.  

4. Informace o dalších poradenských zařízeních v regionu, jejich zaměření, 

kompetencích, možnostech využívání jejich služeb - žákům a jejich zákonným 

zástupcům.  

5. Školení pro výchovné poradce dle aktuální nabídky 

6. Evidence doporučení k maturitě 

Říjen 

1. Porada s třídními učiteli – přehled o žácích se SPU, talentovaných a nadaných.  

2. Metodický pohovor s učiteli (zejm. jazyků) o práci se studenty s vývojovými 

poruchami učení. 

3. Přehled studentů se změněnou pracovní schopností, dále studentů, kteří postrádají 

z rodiny dostatečnou intelektuální, sociální nebo hmotnou pomoc. 

4. Schránka důvěry VP – zdůraznit její funkce (jinak průběžně). 

5. Metodické vedení studentů při sestavování individuálních plánů (VOŠ). 

6. Plán pedagogické podpory – zařazení nových studentů na základě doporučení 

z poraden a dle potřeb podpory zjištěných při výuce 

7. Evidence doporučení k maturitě 

8. Objednání výtisků Učitelských novin se seznamy VOŠ a VŠ 

Listopad 

1. Zajištění termínů přednášek „Svět práce – kariérové poradenství“ v Jičíně ve 

spolupráci s Úřadem práce v Jičíně, Policie - 3. A  

2. Sjednání individuálně dle potřeby vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně na 

základě depistáže.  

3. Kontakt s vychovateli DM o chování ubytovaných studentů   

4. Beseda – Vyplnění přihlášek na VŠ, VOŠ , Gaudeamus, NSZ, SCIO. 

5. Evidence doporučení k maturitě 

6. Účast na dnech otevřených dveří ve vybraných VŠ 

 



Prosinec 

1. Kontrola realizace doporučených vyšetření v PPP – závěry, opatření, dohodnuté 

postupy práce.  

2. Besedy o sociálně patologických jevech – průběžně ve všech ročnících.  

Leden 

 

1. Poučení studentů o účelu a funkci krizového centra, o lince bezpečí, o centrech  péče o 

mládež, PPP, jejich adresy, telefonní čísla.  

2. Pohovory o trávení volného času, oceňování mimotřídní a mimoškolní práce.  

3. Dlouhodobé sledování studentů se vzdělávacími problémy – výukově neúspěšných, 

podmínky pro nápravu. 

4. Opakování vyplňování přihlášek na VŠ a VOŠ. 

Únor 

1. Schůzka s třídními učiteli – sledování a hodnocení vývoje studentů s problémy 

(výukovými, v chování, sociálními, zdravotními aj.).  

2. Kontrola chování žáků na DM. 

3. Průběžně kontrola přihlášek na VŠ a VOŠ. 

4. Přednáška „Svět práce – kariérové poradenství“ v Jičíně ve spolupráci s Úřadem 

práce v Jičíně - 3. A - dle dohodnutého termínu. (1. den).  

Březen 

1. Kontrola výsledků práce se studenty s vývojovými poruchami učení – pohovory. 

2. Spolupráce s PPP – metodická a odborná pomoc VP.  

3. Zajištění průběhu písemných maturitních zkoušek žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, zejm. vývojovými poruchami učení. 

4. Zajištění besedy pro učitele s pracovníkem PPP.  

Duben 

1. Kontrola chování žáků se sklonem k násilí a intoleranci – prevenční pohovory 

2. Analýza vstupních dat studentů přihl. do přijímacího řízení – doporučení pro konání 

přijímací zkoušky 

3. Besedy o sociálně patologických jevech – průběžně ve všech ročnících.  

Květen – červen 

1. Zhodnocení spolupráce TU s VP – schůzka, problémy, návrhy. Nové návrhy na 

vyšetření v PPP a jejich zajištění.  

2. Hodnocení vývoje studentů v evidenci VP, doplnění diagnostiky.  

3. Porada s vedením školy o cílech, úkolech a záměrech na příští rok. 

4. Zpracování hodnocení činnosti VP za školní rok 2019/20 (kontrola ŘŠ). 

 

 



Průběžně: 

1. Individuální porady žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných i 

výukových problémů 

2. Individuálně kariérové poradenství 

3. Spolupracovat s vedením školy a TU 

4. Spolupracovat s PPP i v případech mimo plán 

5. Využití informací ze schránky důvěry 

6. Spolupráce s jinými odborníky v akutních případech – lékaři, psychiatry, 

patopsychology, policisty, právníky apod.  

7.  Sledování psychického a sociálního vývoje studentů v procesu výchovy a vzdělávání, 

pomoc překonávání rušivých vlivů zasahujících do harmonického utváření studentovy 

osobnosti  

o Prevence a zamezení projevů násilí a intolerance (aktuálně) 

o Řešení aktuálních problémů souvisejících s vývojovými poruchami učení 

o Spolupráce se školním metodikem prevence a s kariérovým poradcem 

Podle potřeby, aktuální objednávky 

1. psychodiagnostické testy – ověření atmosféry školy 

2. diagnostika mezilidských vztahů (speciální problémy sociálního vývoje žáků) 

 

Vysvětlivky zkratek: 

 

PPP – pedagogicko-psychologická poradna 

TU – třídní učitel 

ŘŠ - ředitel školy 

VU - všichni učitelé 

L - lékař 

VP - výchovný poradce 

DM – domov mládeže 

PČR – policie ČR 

UP – úřad práce 

 

V Hořicích dne 2. září 2019 

Vypracovala: Ing. Eva Hradilová 

 

 

Schváleno: ………………………………  
 


