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Plán práce výchovného poradce na školní rok 
2020/2021 

 
 
 

 Měsíc Činnost 

XIII. 

 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP 

 Převedení žáků s poruchami učení do nového školního roku  

 Příprava úvodních besed, evidence žáků s PO  

 Organizace zpracování agendy (žádosti, rozhodnutí, IVP, spolupráce s PPP 

Domažlice, třídními učiteli) 

 Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice a třídními učiteli 1. ročníků - 

organizace a zajištění zážitkových seminářů pro 1. ročníky studijních oborů a 

oborů zakončených výučním listem 

 Stanovení konzultačních hodin 

 Seznámení třídních učitelů s prací a úlohami VP 

 Příprava materiálů pro práci TU 

 Získávání aktuálních materiálů a informací k činnosti VP 

IX. 

 Příprava a účast na adaptačních kurzech pro všechny první ročníky 

 Příprava plánu práce VP, dodržování provozních hodin výchovného poradce 

 Spolupráce s PPP Domažlice, s nadací Člověk v tísni, kontakt s ÚP Domažlice, 

SVP Domažlice, Městskou policií H. Týn a Policií ČR 

 Poradenství v případě poruch chování – výchovné komise, jednání se žáky, 

popřípadě jejich rodiči 

 Nástěnka VP a kariérního poradenství 

 Shromažďování materiálů a zpráv z PPP, pomoc a kontrola při vypracování IVP 

 Spolupráce a konzultace s rodiči ohledně IVP 

 Vyhledávání talentovaných žáků 

 Informace učitelům a žákům: schránka důvěry výchovného poradce, nástěnka 

VP, kariérové poradenství 

 Hodnocení žáků se SPU pro uzpůsobení podmínek při státních maturitě – 

spolupráce s PP 

 Informace o přípravných kurzech na vysoké školy pro studenty IV. ročníků 

 Příprava metodických materiálů pro třídní učitele 

 Spolupráce s metodikem prevence v naplňování MPP 

 Projednat způsob hodnocení a klasifikace u žáků se specifickými poruchami 

učení 

 X.  
 Poradenství v případě poruch chování – výchovné komise, jednání se žáky, 

popřípadě jejich rodiči 

 Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách se žáky s poruchami učení 



 Měsíc Činnost 
 Pomoc a kontrola při vypracování IVP 

 Spolupráce a konzultace s rodiči ohledně IVP 

 Práce se žáky s poruchami učení a jejich zákonnými zástupci 

 Práce se studenty s výukovými problémy a docházkou 

 Informace učitelům: internet, nástěnka výchovného poradce, schránka důvěry 

 Prezentace školy na různých akcích pořádaných např. hospodářskou komorou 

 Prezentace školy pro žáky ZŠ přímo na pracovištích školy  

 Spolupráce se studentskou radou 

 Shromažďování materiálů a zpráv z PPP, pomoc a kontrola při vypracování IVP 

 Práce s talentovanými žáky 

 Dodržování provozních hodin výchovného poradce 

 Informace o možnostech pokračování ve studiu pro IV. ročníky   

 Účast na seminářích vypsaných pedagogickým školícím centrem nebo 

městskými úřady pro výchovné poradce 

XI. 

 Spolupráce s metodikem prevence v naplňování MPP 

 Pedagogická rada – sledování studijních výsledků žáků (talentovaní žáci, 

prospěchově slabí žáci) a jejich chování 

 Práce ve výchovné komisi školy, sledování účinnosti výchovných opatření 

 Třídní schůzky – spolupráce s rodiči žáků při vzniklých problémech 

 Poradenství v případech poruch chování – výchovné komise, jednání se žáky, 

vedením školy, popřípadě s rodiči žáků 

 Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách se žáky s poruchami učení 

 Prezentace školy na různých akcích pořádaných např. hospodářskou komorou 

 Náborové návštěvy na ZŠ v okrese (v případě možností vzhledem ke COVID – 

19) - informace žákům 9. tříd a jejich rodičům o možnostech studia na naší 

škole, seznámení s jednotlivými studijními i učebními obory 

 Informace učitelům: internet, nástěnka výchovného poradce, schránka důvěry 

 Příprava Individuálních vzdělávacích plánů pro žáky s PO na školní rok 

2020/2021 - kontrola, konzultace a spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště 

Domažlice 

 Dodržování provozních hodin výchovného poradce 

XII. 

 V případě zájmu - beseda se zástupci vysokých škol, prezentace, informace 

o možnostech dalšího studia 

 Podílet se na přípravě dnů otevřených dveří 

 Práce ve výchovné komisi školy, sledování účinnosti výchovných opatření 

 Dodržování provozních hodin výchovného poradce 

 Poradenství v případech poruch chování – výchovné komise, vrstevnické 

programy v problémových třídách 

 Náborové návštěvy na ZŠ v okrese (v případě možností vzhledem ke COVID – 

19) - informace žákům 9. tříd a jejich rodičům o možnostech studia na naší 

škole, seznámení s jednotlivými studijními i učebními obory 

 Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách se žáky s poruchami učení – 

klasifikace žáků, třídní schůzky 

 Práce se studenty, kteří mají problémy s klasifikací a docházkou 

 Informace o pokračování ve studiu VŠ a VOŠ, nabídka škol s nástavbovým 

studiem 

 Informace učitelům: internet, nástěnka výchovného poradce, schránka důvěry 

(aktualizace) 



 Měsíc Činnost 
 Doplnění metodických materiálů pro třídní učitele, podle jejich potřeb 

  

I.  
  

 

  

  

  

  

     

 Práce ve výchovné komisi školy, sledování účinnosti výchovných opatření 

 Úvod do světa práce, beseda ve III. roč. – vstup na trh práce, možnosti 

absolventa střední školy, akční plánování, životní úspěch a seberealizace 

 Poradenství v případech poruch chování – výchovné komise, jednání se žáky, 

vedením školy, popřípadě rodiči žáků 

 Příprava maturit pro žáky s PO 

 Spolupráce se studentskou radou 

 Besedy se žáky IV. ročníků – třídnické hodiny – příprava na maturitu, stresové 

období, efektivní učení, volba povolání 

 Informace učitelům: internet, nástěnka výchovného poradce, schránka důvěry  

 Účast na seminářích vypsaných pedagogickým školícím centrem nebo 

městskými úřady pro výchovné poradce 

 Spolupráce s metodikem prevence v naplňování MPP 

 Dodržování provozních hodin výchovného poradce 

II. 

 Práce ve výchovné komisi školy, sledování účinnosti výchovných opatření 

 Přihlášky na VŠ, VOŠ, podnikání v oboru 

 Úvod do světa práce, beseda ve III. roč – vstup na trh práce, možnosti 

absolventa střední školy, akční plánování, životní úspěch a seberealizace. 

 Poradenství v případech poruch chování - výchovné komise, jednání se žáky, 

vedením školy, popřípadě rodiči žáků 

 Schůzka s třídními učiteli – metodická činnost 

 Informace učitelům: internet, nástěnka výchovného poradce, schránka důvěry 

 Účast na seminářích vypsaných pedagogickým školícím centrem nebo 

městskými úřady pro výchovné poradce 

 Dodržování provozních hodin výchovného poradce 

III. 

 Práce ve výchovné komisi školy, sledování účinnosti výchovných opatření 

 Úvod do světa práce, beseda ve III. roč. – vstup na trh práce, možnosti 

absolventa střední školy, akční plánování, životní úspěch a seberealizace. 

 Práce se žáky s poruchami učení a jejich zákonnými zástupci – třídní schůzky 

 Pedagogická rada – práce se studenty s výukovými problémy a docházkou 

 Beseda úřadu práce pro žáky IV. ročníků 

 Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách se žáky s poruchami učení. 

 Informace učitelům: internet, nástěnka výchovného poradce, schránka důvěry 

 Dodržování provozních hodin výchovného poradce 

IV. 

 Práce ve výchovné komisi školy, sledování účinnosti výchovných opatření 

 Pedagogická rada – sledování studijních výsledků žáků (talentovaní žáci, 

prospěchově slabí žáci) a jejich chování 

 Třídní schůzky – spolupráce s rodiči žáků při vzniklých problémech 

 Poradenství v případech poruch chování, vrstevnické programy v problémových 

třídách 

 Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách se žáky s poruchami učení 

 Spolupráce se studentskou radou 

 Beseda úřadu práce v Domažlicích pro žáky oborů zakončených maturitní 



 Měsíc Činnost 
zkouškou 

 Informace učitelům: internet, nástěnka výchovného poradce, schránka důvěry 

(aktualizace) 

 Účast na seminářích vypsaných pedagogickým školícím centrem nebo 

městskými úřady pro výchovné poradce 

 Spolupráce s metodikem prevence v naplňování MPP 

 Dodržování provozních hodin výchovného poradce 

V. 

 Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách se žáky s poruchami učení – 

klasifikace žáků 

 Beseda Úřadu práce Domažlice pro žáky 3. ročníků oborů zakončených 

závěrečnou zkouškou. Úvod do světa práce - vstup na trh práce, možnosti 

absolventa střední školy, akční plánování, životní úspěch a seberealizace 

 Práce ve výchovné komisi školy, poradenství v případech poruch chování, 

sledování účinnosti výchovných opatření, jednání se žáky, vedením školy, 

popřípadě s rodiči žáků 

 Dodržování provozních hodin výchovného poradce 

  

VI. 

 Práce ve výchovné komisi školy, poradenství v případech poruch chování, 

sledování účinnosti výchovných opatření, jednání se žáky, vedením školy, 

popřípadě s rodiči žáků 

 Dodržování provozních hodin výchovného poradce 

 Spolupráce s PPP Domažlice – aktuální informace, konzultace a hodnocení 

výsledků spolupráce 

 Hodnocení plnění plánu VP 

 

 

 

Konzultační hodiny výchovné poradkyně Mgr. Věry Blacké:  

 

             Pondělí 8:00 – 12:00 hodin 

  Středa  8:00 - 12:00 hodin 

  po domluvě - kdykoliv 

    

 

  

V Horšovském Týně dne 2. září 2020        

           

Mgr. Věra Blacká  

 výchovná poradkyně 


