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PLÁN ČINNOST KARIÉROVÉHO PORADCE NA ROK 2022/2023 

 

1. pololetí 
 
 předběžné ověření zájmu o studium na VOŠ a VŠ u studentů závěrečných ročníků maturitních  

oborů 

 předběžné ověření zájmu o pokračování v maturitním oboru u studentů 3. ročníku učebních   

oborů  

 informace studentům závěrečných ročníků o možnostech dalšího studia (nástavbové, pomaturitní, 

VOŠ, VŠ) 

 informace o kurzech k přípravě na přijímací zkoušky na VŠ 

 nabídka veletrhů přehlídek vysokých a vyšších odborných škol pro maturitní ročníky 

 návštěva úřadu práce se studenty 4. ročníků maturitních oborů a 3. ročníků učebních oborů 

 příprava podkladů pro vytvoření profesního portfolia studentů 

 vedení studentů závěrečných ročníků při zpracování profesního portfolia v rámci studia. 

 

2. pololetí 
 metodická pomoc při vyplňování a odesílání přihlášek na VOŠ a VŠ 

 zprostředkování setkání s pracovníkem personální agentury pro studenty závěrečných ročníků 

 vedení studentů 2. a 3. ročníků maturitních oborů při zpracování profesního portfolia v rámci studia 

 beseda se studenty závěrečných ročníků – jak postupovat při dokončení studia – evidence ÚP, 

vyhledávání zaměstnání, situace na trhu práce 

 podpora studentů závěrečných ročníků maturitních oborů při přípravě na přijímací zkoušky  

na VOŠ a VŠ 

 podpora studentů závěrečných ročníků studijních oborů při přípravě na přestup do maturitního oboru 

 

 

Průběžné činnosti: 
 aktualizace nástěnky výchovného poradce, metodika prevence a kariérového poradce 

 aktualizace informací na webových stránkách školy 

 spolupráce s týmem ŠPP, pravidelné měsíční porady týmu, vedení deníku činnosti 

 individuální a skupinové poradenství pro studenty školy 

 vzdělávací akce pro kariérové poradce a sociální pedagogy 

 v případě potřeby poskytnutí konzultace zákonným zástupcům studentů 

 
 

PLÁN ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO PEDAGOGA NA ROK 2022/2023 
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 depistáž za účelem odhalení nežádoucích jevů - sledování a vyhodnocování školní docházky studentů 

školy 

 v případě odhalení nežádoucích jevů jednání s rodiči, pedagogy, případně dalšími osobami, do jejichž 

kompetence problematika spadá 

 na vyžádání konzultace se studenty či jejich zákonnými zástupci 

 vedení kartotéky studentů - poznatky z oblasti sociálního a zdravotního znevýhodnění a dalších 

klíčových oblastí 

 v případě potřeby oslovení organizací a úřadů s prosbami o pomoc s řešením konkrétních případů 

sociální tíže 

 podpora studentů přicházejících z Ukrajiny a studentů z minoritních skupin 

 

 

Kariérový poradce a sociální pedagog odpovídá za svou činnost ředitelce školy, spolupracuje 

s celým týmem ŠPP. 

 

Zpracovala: Mgr. Marcela Novotná 


