
Plán práce výchovného poradce 

 

školní rok  2022/2023 

 

 

Hlavní úkoly: 

1. Podílet se na péči o zdravý vývoj dětí, pozornost věnovat poruchám vývoje učení a 

chování, nadaným a talentovaným žákům, žákům s odlišným mateřským jazykem 

(OMJ). 

2. Pomáhat při volbě povolání žáků. 

 

Stálé úkoly: 

1.   Spolupracovat s vedením ZŠ.  

2.   Spolupracovat se školním psychologem. 

3.   Spolupracovat s kariérovou poradkyní a výchovnou poradkyní Mgr. Gabrielou 

      Adámkovou. 

4. Spolupracovat s učiteli, rodiči a žáky v oblasti povolání, poskytovat individuální 

konzultace (průběžně). 

5. Spolupráce s PPP a SPC – návrhy k vyšetření žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami průběžně zasílat, tvorba PLPP a IVP. 

6. Spolupráce s orgány MěÚ – preventivní a nápravná opatření u žáků s problémovým 

vývojem a rizikovým chováním. 

7. Udržovat kontakty se středními školami, podniky – exkurze, dny otevřených dveří, 

besedy. 

8. Studium materiálů týkajících se problematiky VP a speciální pedagogiky. 

9. Účast na výchovných komisích při řešení výchovných a výukových problémů žáků. 

10. Pomoc třídním učitelům při sestavování individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). 

11. Pomoc při řešení konfliktních situací ve škole (učitel – žák, učitel – rodič, žák – žák). 

12. Spolupráce VP s PPP, SPC – účast na společných seminářích. 

 

 

 

 

 



ZÁŘÍ 

• specifické poruchy učení a chování – spolupráce s vyučujícími při vypracování IVP, 

• vypracování přehledu vycházejících žáků z 9. třídy a z nižších ročníků, 

• vypracování přehledu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

• zjistit předběžný zájem o studium na středních školách, 

• konzultace se žáky o možnostech volby povolání, 

• Den řemesel SŠ Bohumín, 21. 9. 2020 (9. A). 

 

ŘÍJEN 

• evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

• kontakty se zástupci středních škol, 

• besedy se žáky – informace o možnostech studia, 

• zajištění zápisových lístků, dny otevřených dveří, 

• výchovná poradkyně zajistí vyzvednutí ATLASŮ ŠKOLSTVÍ na Informačním a 

poradenském středisku Úřadu práce v Karviné, 

• naplánování besed se zástupci SŠ. 

 

LISTOPAD 

• sledování, návrhy na tvorbu plánu pedagogické podpory dětí s výchovnými a 

výukovými problémy,  

• konzultace s vycházejícími žáky a jejich rodiči, 

• odeslání přihlášek na střední školy uměleckého zaměření, 

• 15. listopadu proběhnou třídní schůzky pro zákonné zástupce vycházejících žáků, 

na kterých budou seznámeni se změnami a podmínkami v přijímacím řízení 

2022/2023, beseda se zástupci SŠ Bohumín, Gymnázia Fr. Živného Bohumín, 

• odevzdání přihlášek přímo u ředitele střední školy pro obory s talentovou 

zkouškou: do 30. listopadu 2022. 

          

PROSINEC 

• zjišťování zájmu vycházejících žáků o střední školy, 

• individuální pomoc žákům při výběru studijního nebo učebního oboru, spolupráce se 

školním psychologem,  

• učit žáky pracovat s informačními materiály, internetovými stránkami. 



 

LEDEN 

• zpracování zájmů vycházejících žáků o studium, 

• pokyny k vyplnění a odevzdání přihlášek,  

• návrhy na vyšetření žáků s výchovnými a výukovými potížemi,  

• průběžné hodnocení IVP, 

• účast na Dnech otevřených dveří v jednotlivých vybraných školách, 

• kolo přijímacího řízení s talentovou zkouškou, 

• talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou od 2. do 15. ledna 

2023, 

• talentové zkoušky v konzervatoři od 15. do 31. ledna 2023. 

 

ÚNOR 

• vyplňování přihlášek, kompletace přihlášek, 

• poučení o přijímacím a odvolacím řízení, 

• vyplněné přihlášky odevzdat nejpozději do 22. února 2023 výchovné poradkyni,  

• kontrola odesílání přihlášek žáků do 28. února 2023, 

• evidence přihlášek. 

 

BŘEZEN 

• evidence přihlášek, 

• odevzdání přihlášek přímo u ředitele střední školy: do 1. března 2023, 

• výdej zápisových lístků zákonným zástupcům vycházejících žáků do 15. března 

2023, 

• potřebná šetření dětí na PPP, SPC,  

• dohlédnout na přípravu žáků k přijímacímu řízení. 

 

DUBEN 

• přijímací řízení, výsledky přijímacího řízení  - evidence , 

• péče o žáky, kteří neuspěli v 1. kole přijímacích zkoušek,  

• seznam středních škol a volných oborů na www.kr-moravskoslezsky.cz,, 

• konzultace se žáky 8. ročníku – volba povolání, 

• konzultace s rodiči nepřijatých žáků na střední školy, 

http://www.kr-moravskoslezsky.cz/


• kolo přijímacího řízení bez talentové zkoušky,  

• dubna 2023 a 14. dubna 2023 (pro čtyřleté obory vzdělání), 

• 17. dubna 2023 a 18. dubna 2023 (pro šestileté a osmileté obory gymnázií). 

 

KVĚTEN 

• kontrolní šetření na PPP, SPC, 

• výsledky přijímacího řízení – evidence, 

• konzultace se žáky 8. tříd – volba povolání, 

• zpracování údajů o přijímacím řízení do středních škol, 

• pomoc a rady v odvolacím řízení, 

• jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu 10. května 2023 a 11. května 

2023. 

 

ČERVEN 

• informace žákům 8. tříd o volbě povolání, 

• hodnotící zpráva o činnosti výchovného poradenství, 

• uzavření statistiky o umístění žáků na SŠ a SOU, 

• vypracování přehledu přijímacího řízení, 

• dokončení šetření navržených žáků s výchovnými a výukovými problémy, 

• kontrola průběžného hodnocení IVP, 

• evaluace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bohumíně 25. 9. 2022    Zpracovala: Mgr. Zdeňka Országová    

                 výchovná poradkyně 


