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Plán výchovného poradce na školní rok 2016-2017 
 

V průběhu celého školního roku provádí VP dle potřeby poradenskou, informační a 

diagnostickou činnost pro studenty, rodiče a učitele. 

 

Srpen 

Proběhne porada TU 

Výchovná poradkyně seznámí s Ustanovením Školního poradenského pracoviště 

Výchovná poradkyně seznámí s Pokynem k podpoře vzdělávání dětí a studentů s SVP a informuje 

pedagogické pracovníky školy 

Výchovná poradkyně sestaví plán na nový školní rok 2016-2017, který je součástí Programu 

poradenských služeb ve škole č.j. GJB 1087/2016 

Výchovná poradkyně zveřejní konzultační hodiny – dle rozvrhu 

       

Září 
      Výchovná poradkyně se zapojí do činnosti Školního poradenského pracoviště 

      Výchovná poradkyně založí a povede dokumentaci Školního poradenského pracoviště 

       Výchovná poradkyně svolá schůzi Školního poradenského pracoviště 

Proběhne porada TU primy a 1.A , 1.B s programem: 

formování nového třídního kolektivu 

třídní kolektiv – seznamovací výjezdní kurzy 

spolupráce s rodiči 

volba zástupců tříd do Studentské rady 

Výchovná poradkyně spolupracuje na Výroční zprávě školy 

 

Říjen 
Výchovná poradkyně se zúčastní porady TU 4.roč. s programem: 

informace o profesní orientaci 

informace o přípravných kurzech na VŠ 

předávání informací – nástěnka výchovného poradce 

informace o VŠ uměleckých směrů – termíny přihlášek 

Příprava a realizace ankety pro primu a I. ročník 

Prezentace školy ve spolupráci s Úřadem práce 

Výchovná poradkyně navštíví ve spolupráci s dalšími vyučujícími  ZŠ – informace o studiu na 

Gymnáziu Joachima Barranda 

 

Listopad 

 

Individuální konzultace při výběru dalšího studia v maturitních třídách 

Aktuální informace o VŠ – osobně a zejména na nástěnce výchovného poradce 

vzorové vyplnění přihlášky na VŠ 

Pomoc při volbě maturitních předmětů – spolupráce s TU 

Informace výchovné poradkyně pro rodiče na třídních schůzkách 

Další návštěvy ZŠ – informace o studiu na Gymnáziu Joachima Barranda 

Konzultace k volbě maturitních předmětů 

Dne otevřených dveří 30. 11. 2016 
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Prosinec 

 

Návštěvy ZŠ – informace o studiu na Gymnázium J. Barranda Beroun 

Den proti AIDS 

Studium materiálů k novému systému přijímacího řízení 

 

Leden 

 

Informace Výchovné poradkyně na pedagogické radě – problémoví žáci, příčiny neúspěchu, 

návrhy řešení 

Informace Výchovné poradkyně na pedagogické radě o činnosti ŠPP 

Vzorové vyplnění přihlášek k VŠ studiu – spolupráce s TU maturitních ročníků 

Spolupráce s rodiči a TU na řešení prospěchových problémů – návrh pomoci 

 

Únor 

 

Volby seminářů pro budoucí 3. a 4. ročník – spolupráce s TU 

(individuální konzultace s nerozhodnutými žáky vzhledem k jejich budoucímu studiu) 

Orientační volba druhého cizího jazyka v sekundě  

(individuální konzultace s nerozhodnutými žáky ve spolupráci TU a s vyučujícími ANJ) 

Beseda o návykových látkách ve spolupráce s Školním metodikem prevence  

 

Březen  

Spolupráce s Úřadem práce a s učiteli ZSV - návštěva tříd v rámci ZSV 

Studium materiálů k nové maturitě 

Čas proměn – odborná beseda pro dívky primy, sekundy a 1. ročníku 

 

Duben 

Výklad a rozbor maturitní vyhlášky v maturitních ročnících 

Informace výchovné poradkyně pro rodiče na schůzkách SRPŠ  

Informace výchovné poradkyně na pedagogické radě 4. ročníku 

Pomoc výchovné poradkyně při přípravě a organizaci přijímacího řízení 

Spolupráce se Školskou radou  

 

Květen 

Hrou proti AIDS – spolupráce s Školním metodikem prevence a vybranými studenty – práce pro 

DDM Hořovice – Příbram 

Zhodnocení a uzavření výběru volitelných seminářů pro budoucí 3. a 4. ročník 

Zhodnocení a uzavření výběru jazyků v budoucí tercii  

 

Červen 

Výchovná poradkyně informuje na setkání rodičů a žáku budoucí primy a 1. ročníků 

Výchovná poradkyně informuje souhrnně na závěrečné pedagogické radě   

Výchovné poradkyně spolupracuje na struktuře Vlastního hodnocení 

Informace Výchovné poradkyně na pedagogické radě o činnosti ŠPP 

 

 

RNDr. Stanislava Pojerová, 

výchovná poradkyně 

 


