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PLÁN ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCE NA ROK 2021/2022 
 
ZÁŘÍ  

  aktualizace nástěnky výchovného poradce a metodika prevence  

  kontrola seznamu žáků v péči PPP  

  kontrola IVP a PLPP a jejich aktualizace 

  seznámení se s žáky s SPU a jiným postižením 

  tvorba PLPP,IVP ve spolupráci s třídními učiteli  

  předběžné ověření zájmu o studium na VŠ 

  nové informace na webových stránkách  

  informace o kurzech k přípravě na přijímací zkoušky na VŠ 

  informovat žáky s SPU v maturitních třídách o uznání přizpůsobení k maturitní zkoušce, potvrzení o 
návštěvě PPP – datum odevzdání listopad 2021 

  vyplňování dotazníků pro PPP k žádostem o vypracování posudků pro uzpůsobení podmínek maturitní 
zkoušky 

 
ŘÍJEN  

  nabídka online návštěvy přehlídky vysokých a vyšších odborných škol Gaudeamus – pro maturitní třídy 
4. O, 4. IT 

  průběžné zpracování PLPP a IVP nově přicházejících žáků 

  průběžná spolupráce s PPP a SPC Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Jihlava, Moravské Budějovice, Vlašim, 
Kutná Hora, Chrudim -  telefonické projednání PO nově příchozích žáků 

  individuální konzultace se žáky  

  konzultace s rodiči; řešení aktuálních problémů  

  kariérové poradenství – v průběhu celého školního roku  
 
LISTOPAD  

  řešení aktuálních problémů  

  aktualizace nástěnky výchovného poradce a metodika prevence  

  kontrola plnění PLPP a IVP  

  průběžné zpracování PLPP a IVP nově přicházejících žáků 

  v rámci třídních schůzek setkání s rodiči z důvodu doporučení PPP nebo SPC 

  zajištění návštěvy na úřadu práce v Pelhřimově – 4. O, 4. IT 

  průběžné shromažďování informací k zajištění kompenzačních pomůcek k maturitní zkoušce  

  průběžná spolupráce s PPP a SPC Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Jihlava, Moravské Budějovice, Vlašim, 
Kutná Hora, Chrudim -  telefonické projednání PO nově příchozích žáků 

  online vzdělávací akce pro výchovné poradce  
 
PROSINEC  

 kontrola plnění PLPP a IVP 

 průběžná spolupráce s PPP a SPC Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Jihlava 
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  řešení aktuálních výchovných a studijních problémů  

  upozornění kolegů na nově zpracované PLPP žáků s doporučením z PPP a SPC 

  online vzdělávací akce pro výchovné poradce  
 
LEDEN  

  individuální konzultace se žáky (konec pololetí) 

  kontrola evidence žáků v péči PPP  

  aktualizace nástěnky výchovného poradce a metodika prevence  
 
ÚNOR  

  metodická pomoc při odesílání přihlášek na VŠ  

  řešení aktuálních výchovných problémů  

  spolupráce s PPP   
 
BŘEZEN  

  spolupráce s třídními učiteli  

  aktualizace nástěnky výchovného poradce a metodika prevence  

  kontrola plnění PLPP a IVP  
 
DUBEN  

  individuální konzultace se žáky  

  účast na semináři pořádaném PPP  

  kontrola evidence žáků v péči PPP  

  charitativní akce – Peříčkový týden (Pomozte dětem) 
 
KVĚTEN  

  spolupráce s vedením školy při zpracování časového plánu maturit 

  charitativní akce – Den proti rakovině 

  individuální konzultace se žáky  

  hodnocení PP za školní rok  
 
ČERVEN  

  vyhodnocení spolupráce s třídními učiteli  

  hodnocení PLPP a IVP pro PPP  

  příprava plánu práce na další školní rok  

  schůzka s rodiči a žáky budoucích prvních ročníků 
 
SRPEN  

  vypracování plánu ŠPP na příští školní rok  

  metodická pomoc začínajícím třídním  

  vypracování výkazu činnosti výchovného poradce za uplynulý rok 
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Výchovný poradce odpovídá za svou činnost ředitelce školy a je metodicky řízen Pedagogicko-psychologickou 

poradnou. Naše škola spolupracuje s PPP v Pelhřimově, Havlíčkově Brodě, Jihlavě, Moravských 
Budějovicích, Vlašimi, Kutné Hoře, Chrudimi a se SPC v Havlíčkově Brodě.  

 

 

Zpracovala: Mgr. Libuše Nádvorníková 
 

 
 


