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PPlláánn  pprrááccee  vvýýcchhoovvnnééhhoo  ppoorraaddccee  

 

1. Na úseku prevence negativních jevů chování:  

 

- spolupráce s třídními učiteli při řešení neomluvené absence většího  rozsahu než 

11 hod., 

- jednání se zákonnými zástupci při řešení neomluvené absence většího rozsahu, 

- spolupráce s Policii ČR, odd. vyšetřování při eventuálních případech trestné  

činnosti žáků, 

- spolupráce s PPP v Rychnově nad Kněžnou 

- spolupráce s Městským úřadem, referátem soc. věcí, odd. péče děti a mládež v 

Dobrušce, 

- spolupráce s ostatními výchovnými poradci základních a středních škol.     

               

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, policií nebo soudem.  

 

3. Na úseku pomoci žákům při volbě povolání: 

 

- informovat žáky o různých typech SŠ, VOŠ a VŠ a o možnostech přijetí, 

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

- zajistit seznamy SŠ, VOŠ a VŠ, 

- pomoc žákům při vyplňování přihlášek na SŠ, VOŠ a VŠ. 

 

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

 

- spolupracovat se školním metodikem prevence a přenechat mu veškeré 

kompetence týkající se tohoto problému 
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Časový plán práce výchovného poradce 

 

Září 

 1.  Organizace Sportovního seznamovacího kurzu pro studenty 1. ročníků. 

 2.  Informovat studenty 1. ročníků o práci VP na škole. 

 3.  Stanovení úředních hodin VP :  

  Mgr. Vítězslav Mecner lichý týden: úterý   11:30 až 12:15 

      sudý týden: středa 11:30 až 12:15 

  Mgr. Michal Dusílek  lichý týden: středa 14:15 až 15:50 

      sudý týden: středa 14:15 až 15:50 

4. Vytipování problémových studentů. 

5. Příprava IVP pro žáky s SVP ve spolupráci s ředitelem školy, třídními učiteli a 

ostatními vyučujícími. 

6. Průběžné konzultace se školním metodikem prevence. 

7. Průběžná konzultace s třídními učiteli a vychovateli. 

  

 

Říjen 

 1.  Prezentace SŠ v Náchodě.   

           2.  Prezentace SŠ v Rychnově nad Kněžnou. 

3.  Prezentace SŠ v Hradci Králové 

4.  Prezentace SŠ v Jičíně a Trutnově 

 3.  Nábory žáků ze ZŠ. 

          4.  Veletrh Gaudeamus v Brně. 

5. Průběžné konzultace se školním metodikem prevence. 

6. Průběžná konzultace s třídními učiteli a vychovateli. 

 

 

Listopad 

 1.  Navázat kontakt s rodiči na schůzce 1. ročníků. 

 2.  Nábory žáků ZŠ. 

          3.  Spolupracovat s vyučujícími při zařazování tématu volba povolání do dalších 

předmětů v rámci výuky. 

4. Průběžné konzultace se školním metodikem prevence. 

5. Průběžná konzultace s třídními učiteli a vychovateli. 
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Prosinec 

 1.  Den otevřených dveří SŠ PVC Dobruška. 

 2. Individuální poradenská činnost v maturitních ročnících v souvislosti s 

výběrem VŠ. 

3. Průběžné konzultace se školním metodikem prevence. 

4. Průběžná konzultace s třídními učiteli a vychovateli. 

 

 

Leden 

 1.  Přihlášky na VŠ. 

 2.  Soustavná spolupráce se studenty při výběru SŠ a VOŠ. 

 3.  Po pedagogické radě konzultace s třídními učiteli problémových studentů, 

popřípadě přímo s problémovými studenty. 

4. Průběžné konzultace se školním metodikem prevence. 

5. Průběžná konzultace s třídními učiteli a vychovateli. 

 

 

Únor 

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

jejich evidence.      

 2.  Soustavná spolupráce se studenty při výběru SŠ, VOŠ. 

3. Průběžné konzultace se školním metodikem prevence. 

4. Průběžná konzultace s třídními učiteli a vychovateli. 

 

 

Březen 

 1. Beseda s pracovnicí ÚP RK pro  3. ročník tříletých učebních oborů, pro  

           2. ročník studijních oborů a 2. ročník NS (Mgr. Martincová)       

3. Průběžné konzultace se školním metodikem prevence. 

4. Průběžná konzultace s třídními učiteli a vychovateli. 

  

  

Duben 

 1.  Informace o přehledu volných míst ÚP. 

 2.  Informace o možnosti nástavbového studia na SŠ PVC pro žáky tříletých 

oborů. 



Roční plán výchovného poradce 2018 / 2019  Strana 4  

           3. Vzory životopisů. 

4. Průběžné konzultace se školním metodikem prevence. 

5. Průběžná konzultace s třídními učiteli a vychovateli. 

 

 

Květen 

 1.  Internetové adresy volných pracovních míst. 

 2.  Zpracování statistiky výsledků přijímacího řízení. 

           3.  Pomoc při řešení problémů s neúspěšností při ukončení studia či   

             maturitách. 

4. Průběžné konzultace se školním metodikem prevence. 

5. Průběžná konzultace s třídními učiteli a vychovateli. 

 

 

Červen 

         1. Pomoc při řešení problémů s neúspěšností při učňovských zkouškách. 

          2.  Hodnocení školního roku z pohledu výchovného poradce. 

           3. Průběžné konzultace se školním metodikem prevence. 

           4. Průběžná konzultace s třídními učiteli a vychovateli. 

 

 

Závěr 

Naplňováním těchto bodů chceme zajistit zdravé klima ve škole, zdravý profesionální 

růst žáků, pomoci jim v orientaci na trhu práce či při volbě dalšího studia a podle 

možností jim pomoct i při řešení jejich osobních problémů. 

 

V Dobrušce 28. 8..2018 

 

 

 

 

zpracoval výchovný poradce                  schválil ředitel školy 

  Mgr. Michal Dusílek       Ing. Vladimír Voborník 

  Mgr. Vítězslav Mecner             

 

  


