
PLÁN PRÁCE 

VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADCE 

na školní rok 2021/2022 

ZÁŘÍ 

- informovat pedagogický sbor o možnosti konzultací pro učitele a žáky vždy v pondělí 

od 13:15 do 14:15 

- třídní učitelé informují rodiče o osobních konzultacích výchovného poradce 

pro rodiče, a to vždy v pondělí od 14:15 do 15:15 hodin, případně po dohodě 

i v jiném termínu 

- informovat pedagogický sbor – Mgr. Kristýna Hypšová (speciální pedagožka) 

a Mgr. Naďa Köszeghy (psycholožka) budou přítomny ve škole 1x za měsíc po 

předchozí domluvě ve čtvrtek od 14:00 (jednání s výchovným poradcem, 

s vyučujícími, případně vedením školy a speciální pedagožkou Mgr. J. Honsovou 

působící na škole každý čtvrtek) 

- přítomnost školní psycholožky: Mgr. Lucie Novotná (úterý, středa) 

- prostřednictvím třídních učitelů budou předány základní informace rodičům žáků 5., 

7. a 9. ročníků o možnostech studia na středních školách a gymnáziích, sdělení 

termínů odevzdání přihlášek na školy s talentovou zkouškou – do 4. 11. 2021 

(ZŠ Břečťanová) 

- zpracovat přehled žáků školy se speciálními vzdělávacími potřebami 

- do konce září zpracování IVP  

ŘÍJEN 

- dokončení zpracování přehledu žáků školy se speciálními vzdělávacími potřebami 

- zajištění brožur s přehledem možností studia na gymnáziích, SŠ, SOU 

- prezentace SŠ 

LISTOPAD 

- 18. 11. 2021 – profitesty v PPP – zájemci z 9. roč. 

- přihlášky na umělecké školy – na školách do 30. 11. 2021 

- účast žáků 8. a 9. roč. na Schole Pragensis (25. – 27. 11. 2021) 

- prezentace SŠ 

PROSINEC 

- 14. 12. 2021 od 18:00 v pavilonu D (třída 6. B) – schůzka s rodiči 9. roč. – informace 

o možnostech studia SŠ, SOU, zápisové lístky a vyplňování přihlášek 

- prezentace SŠ 

LEDEN 

- 11. 1. 2022 od 18:00 v pavilonu D (třída 6. B) – schůzka s rodiči žáků 5. a 7. roč. – 

informace o víceletých gymnáziích, vyplňování přednášek, zápisové lístky 

ÚNOR 

- do 11. 2. 2022 odevzdání přihlášek (5., 7. a 9. ročníky) třídním učitelům  

- přihlášky na střední školy, gymnázia a učiliště – do 1. března 2021 

BŘEZEN 

- x 

DUBEN 

- návrhy na případnou integraci žáků pro školní rok 2020/2021 

 

 



KVĚTEN 

- návrhy na případnou integraci žáků pro školní rok 2020/2021 

- přihlášky žáků 9. roč., kteří neuspěli v první kole přijímacího řízení na střední školy 

ČERVEN 

- zpracovat údaje o příjímacích řízení na střední školy 

- hodnocení práce výchovného poradce a kariérního poradce a doporučení na školní 

rok 2022/2023 

PO CELÝ ŠKOLNÍ ROK 

- pravidelné konzultace s vedením školy, metodikem prevence a školní psycholožkou 

- hospitace ve třídách se zaměřením na žáky s SPU na žádost vyučujících 

- kontrola práce vyučujících se žáky s SPU a poruchami chování – kontrola bude 

zaměřena na plnění a dodržování doporučení odborných pracovišť 

- sledování integrace žáků cizí státní příslušnosti 

- třídní učitelé I. i II. st. a učitele VO – prevence šikany, kriminality, rasismu 

a xenofobie, problémy s návykovými látkami (výuka, besedy, přednášky, projekty) – 

spolupráce se školním metodikem prevence Mgr. J. Kůstkou 

- sociometrie, dotazníky (sympatie, vliv, osobnosti třídy, klima třídy), volný čas, 

návykové látky, šikana – na žádost třídních učitelů, a pokud se případně vyskytnou 

výchovné problémy ve třídě – spolupráce s PPP Jabloňová 

- jednání výchovné komise dle potřeby 

- jednání s kurátorem – průběžně dle potřeby 

- věnovat více pozornosti a výchovného úsilí dětem ze sociálně znevýhodněných rodin 

- zaměřit se na osobnostní a sociální výchovu ve všech ročnících 

- předávání informací pedagogickým pracovníkům ze schůzek výchovných poradců, 

seminářů 

- spolupráce s vyučujícími při vypracování IVP 

- kontrola plnění a vyhodnocení IVP – spolupráce s vyučujícími a případně s rodiči 

- pravidelná aktualizace přehledu žáků evidovaných v poradnách a odborných 

specializovaných pracovištích 

- průběžné doplňování učitelské knihovny odbornou literaturou 

- konzultace žáků 9. ročníků s kariérním poradcem 

 

Mgr. Ludmila Nevařilová (výchovný poradce, kariérový poradce) 

 


