
Plán práce výchovného poradce 2018/2019 

1) Kariérové poradenství 

 informace o možnostech dalšího studia (nástavbového, pomaturitního, zjištění 

podmínek přijímacích zkoušek ke studiu do navazujících oborů, možnost volby 

dalšího učebního oboru apod.) 

 pomoc při přípravě na případné přijímací zkoušky a při vyplňování přihlášek 

k dalšímu studiu 

 ve spolupráci s ÚP seznámení formou besed s problematikou zaměstnanosti regionu, 

možnostech uplatnění na trhu práce 

 koordinace kariérového vzdělávání a diagnosticko-poradenské činnosti 

 v případě potřeby poskytování poradenství zákonným zástupcům 

 poskytování informací o využití informačních služeb jednotlivých zaměstnavatelských 

institucí 

 účast v projektu „Snadněji do práce s Paktem zaměstnanosti Libereckého kraje“  

2) Péče o žáky se zdravotním postižením a se žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami 

 zajištění speciální pozornosti a péče o žáky se specifickými poruchami učení 

 ve spolupráci s třídními učiteli seznámit příslušné pedagogy s problematikou těchto 

žáků 

 koordinovat a zprostředkovávat metodickou a odbornou pomoc v případě žáků 

doporučených k integraci 

 ve spolupráci s PPP, rodiči a příslušným vyučujícím dle platné legislativy se podílet na 

vypracování IVP, Plánů pedagogické podpory, jejich vyhodnocování 

 dohlížet a koordinovat činnost se žáky, kteří mají IVP 

 sledovat legislativu týkající se této problematiky 

 podílet se na naplňování  podpůrných opatření žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

 shromažďovat odborné zprávy a informace 

 vést písemné záznamy dokumentující činnost VP  

3) Péče o talentované a mimořádně nadané žáky 

 těmto žákům vytvořit optimální podmínky k rozvoji jejich talentu a nadání 

 motivovat tyto žáky k dosažení vyšších cílů 

 zúročit jejich talent a nadání při další profesní orientaci 

 shromažďovat odborné zprávy a informace 

 vést písemné záznamy dokumentující činnost VP 

4) Spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) žáků 

 koordinovat přenos informací o chování, prospěchu a problémech žáků mezi třídním 

učitelem a ostatními zainteresovanými pedagogy a mezi třídními učiteli a rodiči 

(zákonnými zástupci) 



 koordinovat společný postup při řešení výchovných a prospěchových problémů žáků 

 poskytovat poradenskou činnost zákonným zástupcům 

 pomoc při zprostředkování odborných služeb psychologa, pedagogicko-psychologické 

poradny, střediska výchovné péče, případně dalších specializovaných pracovišť 

5) Spolupráce s žáky školy 

 řešit prospěchové, výchovné a osobní problémy žáků formou individuálních nebo 

skupinových pohovorů 

 v případě nutnosti zajišťovat odborné služby psychologa, PPP, SVP 

 podporovat aktivní a plnohodnotné využití volného času žáků 

6) Spolupráce s odbornými zařízeními výchovného 

poradenství 

 spolupráce s metodikem prevence 

 spolupráce s pedagogickými pracovníky 

 spolupráce s dalšími institucemi a poradenskými zařízeními jako jsou: 

o PPP Česká Lípa 

o ÚP Česká Lípa 

o Policie ČR 

o Úřad probace a mediace 

o OSPOD 

o výchovnými poradci základních škol a jiných středních škol, atd. 
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