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Časový harmonogram (plán činnosti) výchovného poradce

září
-

-

vypracování časového harmonogramu
vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a žáků nadaných
ve spolupráci s třídními učiteli a na základě dotazníku pro nadané žáky, který je
součástí ŠVP– zaměřit se hlavně na první ročníky – spolupráce se školským
poradenským zařízením
vyhledávání žáků se zdravotním postižením nebo žáků jiné národnosti než české
ustanovení Rady studentů – každá třída má jednoho zástupce v radě
žáky informovat o schránce důvěry (umístění, k čemu slouží)
pedagogický sbor seznámit s metodami práce s žáky s SVP – upozornit vyučující na
vyhledávání žáků, kteří potřebují přímou podporu ve výuce (především 1.-2.
ročníky)
seznámit učitele s podpůrnými opatřeními pro žáky s SVP a plánem podpůrných
opatření
„Svět práce“ – integrace volby povolání do vyučovacích předmětů – průřezová
témata v ŠVP

říjen
-

příprava propagačních materiálů školy pro potřeby burzy škol a dne otevřených dveří
účast na burze středních škol v Kolíně a Kutné Hoře
vyplnění dotazníků pro potřeby pedagogicko psychologické poradny pro žáky s SVP
(3.ročníky) jako podklad pro uzpůsobené podmínky maturitní zkoušky

listopad
-

SRPDŠ – informace rodičům prvních ročníků o práci výchovného poradce na škole
rodičům žáků prvních ročníků dát formulář o souhlasu (nesouhlasu)
s poskytováním poradenských služeb žákům ze strany výchovného poradce
účast na dni otevřených dveří naší školy
schůzka Rady studentů s vedením školy
kariérní poradenství - informace studentům 4.ročníků o národních srovnávacích
zkouškách na vysoké školy

prosinec
-

vytypovat neúspěšné žáky v jednotlivých vyučovacích předmětech a pracovat s nimi
– individuální pohovory s neúspěšnými
návštěva vybraných ZŠ – informace o studiu na naší škole
kariérní poradenství – informativní schůzka 4.ročníků k přijímacímu řízení na
VŠ,VOŠ + vyplňování přihlášek na VŠ

leden
-

únor
-

konzultace v rámci kariérního poradenství – pomoc žákům při výběru vhodné VŠ ,
VOŠ
seznámení 4.ročníků s různými portály, kde najdou informace ke studiu:
www.infoabsolvent.cz, www.fakulta.cz, www.navigatorka.cz, www.tutor.cz,
www.scio.cz/nsz (nár. srovnávací zkoušky), www.neflakamse.cz
účast na dni otevřených dveří naší školy
kontrola správnosti údajů na přihláškách na VŠ
pomoc neúspěšným žákům – učitelé vypracují strategii ke zlepšení prospěchu pro
žáky, kteří byli ohodnoceni na pololetním vysvědčení známkou nedostatečně
schůzka Rady studentů s vedením školy

březen
-

„Svět práce“ – beseda 4.ročníků s pracovnicí z Úřadu práce v Kutné Hoře –
pomoc při rozhodování žáků o jejich dalším vzdělávání a profesní cestě, práva a
povinnosti studentů po absolvování SŠ

duben
-

kariérní poradenství – pomoc studentům 4.ročníkům při vyplňování přihlášek na
VOŠ
schůzky SRPDŠ – poradenská činnost
schůzka Rady studentů s vedením školy
přijímací řízení na naší školu
zajistit studentům s SVP uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky na základě
doporučení školského poradenského zařízení

květen
-

pomoc neúspěšným žákům – individuální pohovory

červen
-

klasifikační porada
zjistit úspěšnost našich studentů v přijetí na VŠ, VOŠ

V průběhu celého školního roku:
- poskytování individuálních konzultací problémovým žákům
- poskytování individuálních konzultací žákům s osobními problémy
- řešení výchovných, výukových a ostatních problémů žáků
- vypracovávání plánu pedagogické podpory
- kontakt se školskými poradenskými zařízeními

Výchovný poradce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, s ostatními pedagogy
na škole, s rodiči, poradenskými zařízeními, s radou studentů a úřadem práce v Kutné
Hoře.
Vypracovala Mgr. Bubeníčková Stanislava – výchovná poradkyně
Schválil ředitel školy Ing. Horníček Jaromír

