
Plán práce výchovného poradce na školní rok 2022 /2023 

ZÁŘÍ: 

- vstupní informace pro studenty 1. ročníku, 5.-7. 9. 

- vypracovat přehled výsledků přijímacího řízení na VŠ absolventů 2021/2022 

- schůzka s TU 1. ročníků a opatřit žáky se specifickými poruchami učení, se změněnou 

  pracovní schopností, příprava plánů PLPP, IVP 

- seznámení 6. ročníků se systémem předávání a získávání informací o VŠ,  

- práce se studenty IVP, PLPP, konzultace s žáky, zákonnými zástupci 

ŘÍJEN: 

- pro studenty 6. ročníku- informace o přípravných kurzech ke zkouškám na VŠ, - přednáška Sokrates na škole 

- MU- „Partnerství ve vzdělávání“ – přednáška 21. 10., aula školy 

- schůzka se studenty 4. a 5. ročníku, příprava na volbu seminářů 

- spolupráce se zástupci VŠ a agentur 

- předání informací o akreditovaných oborech a podmínkách přijímacího řízení VŠ a VOŠ 

LISTOPAD: 

- informovat studenty 6. ročníku o termínech přihlášek na VŠ uměleckého směru 

- instruktáž k podávání přihlášek na VŠ umělecké a architektury, individuální konzultace 

- třídní schůzky 16. 11., informace pro třídní a rodiče 1. – 6. ročníků, kontrola žáků s SPU 

- rozbor výsledků klasifikační porady, konzultace s TU, problémoví žáci, prospěch a chování 

- průběžná kontrola plánů IVP, PLPP 

- seminář výchovných poradců, Úřad práce F-M 

- Gaudeamus Brno, 1.- 4. 11. pro 5. ročníky 

PROSINEC: 

- příprava organizace „Dne otevřených dveří“ pro žáky a učitele ZŠ 

- instruktážní hodina pro 6. ročník k vyplňování přihlášek 

- problémoví žáci, průběžně konzultace s žáky, TU, zákonnými zástupci 

- organizace besedy s absolventy „Absolventi, maturantům“, 22. 12. 

LEDEN: 

- podávání přihlášek na VŠ,VOŠ ,individuální konzultace se studenty 6. ročníku 

- informace třídním učitelům 6. ročníků - přihlášky 

- speciální lékařská vyšetření k přihláškám na VŠ (sportovní lékař, logopedické a foniatrické vyšetření) 

- rozbor výsledků klasifikační porady, konzultace s TU, problémoví žáci, prospěch a chovaní 

- zajištění účasti a kontrola účasti na „Dnech otevřených dveří“ 



- průběžná kontrola studentů s IVP, PLPP 

ÚNOR: 

- „Den otevřených dveří“  

- podávání přihlášek na VŠ, individuální konzultace, kontrola 

- posouzení možností dalšího studia u výrazně neúspěšných žáků 2. ročníku, konzultace se zákonnými zástupci 

BŘEZEN: 

- kompletizace přihlášek na VŠ 

- možnosti studia na VOŠ pro 6. ročníky 

DUBEN: 

- podíl při přijímacím řízení do 1. ročníku 

- přihlášky na VŠ, pozdější termíny 

- rozbor výsledků klasifikační porady, konzultace s TU, problémoví žáci, prospěch a chování 

- průběžná kontrola studentů s IVP, PLPP 

KVĚTEN: 

- vyhodnocení přijímacího řízení 

- informovat studenty 6. ročníku o přesném postupu při odvolání proti nepřijetí na VŠ 

- příprava podkladových materiálů k maturitě, vypracovat přehled VŠ vybraných žákem 

- ukončení studia 6. ročníků, 

ČERVEN: 

- průběžné hodnocení úspěšnosti přijímacího řízení na VŠ 

- rozbor výsledků klasifikační porady, konzultace s TU, problémoví žáci, prospěch a chování 

- písemné vyhodnocení plánů IVP, PLPP 

- konzultace pro neúspěšné žáky, postup podle Strategie neúspěšnosti žáků 

- vyhodnocení činnosti, podklad do ročenky 

- setkání s rodiči budoucích žáků prvních ročníků 2023/2024 

- ocenění nejúspěšnějších studentů, Čaj o páté 

CELOROČNĚ 

- informace pro studenty o možnostech využití služeb výchovného poradce 

- konzultace pro rodiče a studenty v konzultačních hodinách 

- péče o problémové žáky péče o nadané a talentované žáky 

- péče o žáky se zdravotním znevýhodněním 

- předávání informací do tříd, aktualizace nástěnek 

- spolupráce s vyučujícími, třídními učiteli, rodiči v oblasti výchovného poradenství a profesní orientace žáků 



- besedy se zástupci VŠ a jiných agentur 

- spolupráce s preventistou při řešení záškoláctví, drogové prevenci, prevenci šikany 

- spolupráce s institucemi PPP, SPC, Úřad práce, Renarkon 

- spolupráce a koordinace mezi GPB, MU Brno a jinými vysokými školami 

- plnění úkolů stanovených ředitelem školy 

Zpracovala: Mgr. Renáta Lasotová, 1. září 2022 


