
Plán práce výchovného poradce  2020/2021 

 1. Na úseku prevence negativních jevů chování: 

 spolupráce s PPP v Písku-  Bc. Petr Václavík 

 spolupráce s Úřadem práce, JUDr. Jiří Brožák 

 spolupráce s ostatními výchovnými poradci základních a středních škol       

 Spolupráce s SPC, Arpida            

 Spolupráce s Jihočeskou hospodářskou komorou – Mgr. Kateřina Rybaříková 

2. Na úseku dokumentace výchovného poradenství 

 vést korespondenci se zákonnými zástupci žáků při jednání o přestupcích, 

mimo korespondenci vyhrazenou řediteli ZŠ 

 umožnit jednání žáků, rodičů a veřejných orgánů mimo vyučovací hodiny výchovného 

poradce stanovením úředních hodin, 

 zakládat, archivovat dokumentaci osobního charakteru zaslanou na školu z ostatních škol a 

výchovných zařízení 

 3. Na úseku pomoci žákům při volbě povolání: 

 informovat žáky o různých typech VŠ a VOŠ a o možnostech přijetí 

 zajistit besedu se zástupci ÚP pro žáky 3. resp. 4. ročníků k volbě povolání, 

 zajistit seznamy VŠ a VOŠ 

 pomoc žákům při vyplňování přihlášek na VŠ a VOŠ 

 4. Na úseku boje proti toxikománii, alkoholismu a gamblerství: 

 spolupracovat se školním metodikem prevence a přenechat mu veškeré kompetence týkající 

se tohoto problému 

 Časový plán práce výchovného poradce 

 Září 

Vytvoření ročního plánu výchovného poradce 

Informovat studenty 1. ročníků o práci VP na škole 

Adaptační kurzy – hodnocení tříd 

Stanovení úředních hodin                                                   

Spolupráce se SPC Č. Budějovice – Arpida – Mgr. Vlasta Pešková, Mgr. Šárka Brůhová 

Vytvoření IVP  

Vytvoření plánu podpůrných opatření 

Spolupráce s Arkádou, sociálně psychologickým centrem 

Seminář k NSZ 



Získání informací o situaci ve třídách a problémových žácích ve třídách 

Informování žáků o právu požádat o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky     

 Distribuce letáků a časopisů (Student-In, Tutor, VOŠ, VŠ, …); 

Vyhledávání talentovaných žáků 

Technologické centrum – seminář pro výchovné poradce 

Říjen 

Sledování studijních výsledků studentů ve spolupráci s TU i ostatními vyučujícími 

Návštěvy základních škol – setkání s žáky a výchovnými poradci a poskytnutí informací o možnostech 

studia na OA Písek 

Veletrh Gaudeamus v Brně 

Burza středních škol - Vimperk 

 Pracovního setkání výchovných poradců základních škol a školských zařízení v působnosti 

Pedagogicko-psychologické poradny České Budějovice pracoviště Písek Bc. Petr Václavík 

 Listopad 

 Navázat kontakt s rodiči na schůzce 1. ročníků. 

 Burza středních škol Písek,  Den otevřených dveří na OA 

Burza středních škol Prachatice 

 Spolupracovat s vyučujícími při zařazování tématu volba povolání do dalších předmětů v rámci výuky 

 Návštěvy základních škol – setkání s žáky a výchovnými poradci a poskytnutí informací o možnostech 

studia na OA 

Jak se připravit a uspět u přijímacích zkoušek – časopisy pro studenty (Jak na VŠ, Kam po střední 

škole)  

 

Prosinec 

Individuální poradenská činnost v maturitních ročnících v souvislosti s výběrem VŠ 

Návštěvy základních škol – setkání s rodiči žáků 9. ročníků 

Konzultace a pomoc s výběrem VŠ a při vyplňování přihlášek na VŠ a VOŠ 

Pomoc s výběrem maturitních předmětů (státní maturita) 

Fiktivní konkurz – hodnocení studentů 

 

Leden 

Přihlášky na VŠ – konzultace a pomoc při vyplňování přihlášek 



Soustavná spolupráce se studenty při výběru VŠ a VOŠ -  informace o volných místech a možnostech 

pomaturitního studia, spolupráce s ÚP 

Po pedagogické radě konzultace s třídními učiteli problémových studentů, popřípadě přímo s 

problémovými studenty. 

Prezentace OA na ZŠ – Týn nad Vltavou, Milevsko 

Den otevřených dveří OA Písek 

Veletrh VŠ GAUDEAMUS v Praze 

 Únor 

Závěrečné informace o VŠ pro studenty, kontrola vyplňování přihlášek a jejich evidence.      

Soustavná spolupráce se studenty při výběru VŠ a VOŠ 

Prezentace státních a soukromých VŠ a VOŠ 

 Březen 

 Beseda s pracovnicí Úřadu práce Písek pro 4. ročník  

Prezentace SPŠ a VOŠ Písek 

Sledování studijních výsledků studentů ve spolupráci s TU i ostatními vyučujícími 

 Duben 

Beseda s absolventy OA Písek – předání zkušeností 

Maturitní zkoušky – pomoc při zvládání stresových situací. 

 Květen 

Internetové adresy volných pracovních míst, informace o přehledu volný míst ÚP 

Pomoc při řešení problémů s neúspěšností při ukončení studia či maturitách 

 Červen 

Pomoc při řešení problémů se studijními problémy - sledování a vyhodnocení studijních výsledků 

studentů ve spolupráci s TU i ostatními vyučujícími 

Konzultace při problémech s přijetím na navazující studium, zpracování odvolání apod.; 

Vyhodnocení přijímacích pohovorů, maturitních zkoušek, státních maturitních zkoušek, pomoc při 

psaní odvolání na VŠ 

Informovat rodiče budoucích studentů o práci VP  

Hodnocení školního roku z pohledu výchovného poradce 

PRŮBĚŽNĚ 

 Spolupráce s ředitelstvím školy 

 Spolupráce s protidrogovým preventistou 

 Spolupráce s PPP a SPC, s dalšími odborníky 



 Spolupráce s Úřadem práce Písek 

 Spolupráce s rodiči, 

 Spolupráce s OSPOD, policií ČR 

 Pomoc při řešení výchovných problémů, poradenskou službu učitelům, žákům, rodičům 

 Vedení dokumentaci VP 

 Zajišťování vyšetření v PPP žáků s potížemi a problémy 

 Doplňování informací na nástěnce výchovného poradce 

 Účast na akcích pořádaných pro VP; vzdělávání se 

 Sledování změn v legislativě 

 Distribuce informací týkajících se studia na vysokých školách 

 Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci 

s TU 

 Zajišťování odborných besed, přednášek 

 Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných 

poradenských zařízení a jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů 

 

Vzhledem k epidemiologické situaci a online výuce byly zrušeny všechny Burzy škol, návštěvy 

studentů základních škol a besedy. Některé Burzy škol byly online. Zároveň online probíhala 

částečně komunikace se čtvrtými ročníky ohledně dalšího studia na VŠ. V telefonickém kontaktu 

jsme byli s SPC. Online probíhala i komunikace s rodiči a studenty, kteří potřebovali vyřešit nějaký 

problém. Od konce května probíhala již prezenční výuka. 

  

 

 

 

 


