
 

Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o. 

Svatováclavská 1404, 438 01 Žatec 

tel.: 415 726 003, fax: 415 726 003, www.soazatec.cz,  

e-mail: soa@soazatec.cz 

 

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE – školní rok 2018/2019 

 

 

 

SRPEN 

- vypracovat plán výchovného poradce 

 

 

ZÁŘÍ 

- kontrola uzpůsobených podmínek pro žáky s PUP před MZ  

- na rodičovské schůzce 1. ročníku informovat zákonné zástupce o výchovném 

poradenství, zjistit počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotní 

postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění, jiné kulturní prostředí, žáky 

mimořádně nadané), zajistit zprávy z poraden 

- projednat s rodiči a vyučujícími integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

- zpracovat plány pedagogické podpory a individuální vzdělávací plány 

- zpracovat přehled žáků se SVP 

- na rodičovské schůzce žáků 4. ročníku informovat o maturitní zkoušce (požadavky, 

průběh), o možnostech pomaturitního studia a pracovního uplatnění, o možnosti 

návštěvy informačního poradenského střediska na Úřadu práce v Lounech, o podávání 

přihlášek 

- informovat rodiče i žáky o nutnosti včasného zajištění protokolů o přiznaném 

uzpůsobení podmínek k MZ z poraden 

 

plánované akce 

- rodičovské schůzky 1. - 4. ročníku  

 

 

ŘÍJEN 

- projednat s třídními učiteli oblast kariérového poradenství pro letošní školní rok 

- informovat žáky o možnostech uplatnění po maturitní zkoušce (informace o studiu VŠ, 

VOŠ a možnostech dalšího pomaturitního studia, informace o možnostech pracovního 

uplatnění, zdroje informací, možnost využití informačního střediska při ÚP v Lounech 

– strukturované životopisy, motivační dopisy, aktuální přehled pracovních míst, 

možnosti rekvalifikace) 

- informovat žáky o způsobu podávání přihlášek na vysoké a vyšší odborné školy 

- zajistit termín přednášky pracovníka Úřadu práce Louny pro 3. a 4. ročníky 

- zajistit prezentaci vysokých škol nebo VOŠ na naší škole 

- spolupráce při akcích školy – Burza pracovních příležitostí, Vzdělávání 2018 

- vyhodnotit adaptační pobyt vybraných žáků 
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plánované akce 

- Burza pracovních příležitostí Louny, 4. ročník 

- prezentace vysokých škol 

 

 

 

 

LISTOPAD 

- sledovat problematiku chování, prospěchu a absence žáků projednávanou na 

pedagogické radě, spolupracovat s učiteli při řešení výchovných a vzdělávacích 

problémů 

- zhodnotit plány pedagogické podpory 

- rodičovské schůzky všech ročníků 

- kontrola zajištění protokolů o PUP MZ z poraden 

- spolupráce při zajištění prezentace školy na výstavě Vzdělávání 2018 

- informace o Dnech otevřených dveří na VŠ, VOŠ a možnostech pomaturitního studia 

- informace o Fondu Sidus, příprava sbírky 

 

plánované akce 

- Gymnázium Žatec – Veletrh vysokých škol, 3. a 4. ročník 

- Den otevřených dveří 

- prezentace školy v rámci Vzdělávání 2018 (Chomutov, Most, Louny, Žatec)  

- pedagogická rada (1. čtvrtletí) 

- rodičovské schůzky 

 

PROSINEC 

- informace o Dnech otevřených dveří na VŠ a VOŠ  

- průběžné poskytování informací o možnostech pomaturitního studia 

- pomoc při podávání přihlášek k pomaturitnímu studiu 

- zajistit konání sbírky pro Fond Sidus 

- průběžně sledovat studijní výsledky žáků 

 

plánované akce 

- Den otevřených dveří 

- školní předvánoční sportovní turnaje 

- sbírka pro Fond Sidus  

 

 

LEDEN 

- projednat na pedagogické radě prospěch, chování a absenci žáků, péči o žáky 

s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování 

- průběžně spolupracovat při řešení problémů s absencí a chováním (s učiteli, rodiči a 

žáky) 

- kontrola dokumentace poradenských služeb (výsledky vyšetření a doporučení) 

 

plánované akce 

- Den otevřených dveří 

- pedagogická rada (1. pololetí) 

 



 

ÚNOR 

- průběžně informovat o Dnech otevřených dveří na VŠ a VOŠ, o různých možnostech 

získání informací o studiu na VŠ, VOŠ 

- kontrolovat vyplňování a podávání přihlášek na VŠ a VOŠ 

- sledovat průběh plnění IVP v 1. pololetí 

- projednat s vedením školy uzpůsobení podmínek při konání praktické MZ pro žáky s 

PUP 

 

plánované akce 

- přednášky o drogové problematice nebo kriminalitě mládeže (podle možností) 

 

BŘEZEN 

- projednat s třídními učiteli 4. ročníků informování rodičů o neprospívajících a 

neklasifikovaných žácích 

- informovat žáky s PUP o způsobu zajištění uzpůsobených podmínek při konání MZ ze 

strany školy 

 

plánované akce: 

- přednáška podle možností 

 

 

DUBEN 

- projednat na pedagogické radě prospěch, chování a absenci žáků, péči o žáky 

s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování, integraci a vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

- průběžně spolupracovat při řešení problémů s absencí a chováním (s učiteli, rodiči a 

žáky) 

- projednat s vedením školy uzpůsobení podmínek při konání ústní a písemné MZ pro 

žáky s PUP 

- informovat žáky s PUP o způsobu zajištění uzpůsobených podmínek při konání MZ ze 

strany školy 

- zajištění dokumentace z poraden k písemné části maturitní zkoušky 

 

plánované akce: 

- pedagogická rada (3. čtvrtletí) 

- rodičovské schůzky 

- exkurze či přednášky podle možností 

- písemná část maturitní zkoušky (písemná práce z českého jazyka) 

 

 

KVĚTEN 

- projednání výchovných a vzdělávacích problémů žáků na rodičovských schůzkách 

- připravit účast na sbírce Český den proti rakovině 

 

plánované akce: 

- písemná část maturitní zkoušky 

- praktická maturitní zkouška  

- ústní MZ 

- exkurze či přednášky podle možností 



- zhodnocení individuálních vzdělávacích plánů 

- sbírka Český den proti rakovině 

 

 

ČERVEN 

 

- projednat na pedagogické radě prospěch, chování a absenci žáků, péči o žáky 

s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování 

- projednat na pedagogické radě komisionální a opravné zkoušky 

- zanalyzovat příčiny vysoké absence včetně přijetí příslušných opatření 

- kontrola dokumentace poskytovaných poradenských služeb 

- vyhodnocení úspěšnosti individuálních vzdělávacích plánů 

- zpracovat údaje o přijímacím řízení na vysoké a vyšší odborné školy (úspěšnost žáků, 

typy škol) 

 

 

 

plánované akce: 

- exkurze 

- školní výlet  

- pedagogická rada (2. pololetí) 

- sportovní turnaje v závěru školního roku 

 

 

V průběhu celého školního roku: 

 

Podávání informací žákům o možnostech dalšího vzdělávání 

(zprostředkování zdrojů informací – Učitelské noviny, internetové portály vysokých škol, 

náborové materiály zasílané škole, organizování náborových akcí vysokých škol v prostředí 

naší školy) 

 

Informace o trendech vývoje pracovního trhu a pomoc v profesionální orientaci (ve 

spolupráci s učiteli odborných předmětů, partnerskými firmami a Úřadem práce) 

 

Konzultační a poradenské aktivity pro rodiče 

(informování rodičů na rodičovských schůzkách 4. ročníku o organizaci přijímacího řízení na 

pomaturitní studium a o zdrojích informací, spolupráce při výchovných a vzdělávacích 

problémech žáků)  

 

Konzultační a poradenské aktivity pro žáky 

(pedagogicko-výchovná intervence v případě absence, kázeňských problémů, studijních a 

osobních problémů) 

 

Evidence problémových žáků 

(vedení kazuistiky případů v případě kázeňských problémů a vysoké absence, řešení problémů 

ve spolupráci s třídním učitelem, rodiči a vedením školy) 

 

Evidence žáků se specifickými poruchami učení 



(konzultace pro žáky a rodiče, zprostředkování diagnostiky, spolupráce se školskými 

poradenskými zařízeními, spolupráce s vyučujícími, vypracovávání IVP a sledování úspěšnosti 

jeho plnění) 

 

Spolupráce se školním metodikem prevence při prevenci rizikového chování, při vytváření 

pozitivního klimatu ve škole, řešení kázeňských problémů, při práci s třídním kolektivem. 

 

Organizování besed, přednášek, exkurzí, charitativních a dalších akcí  
(V oblasti prevence rizikového chování zajistit přednášky a programy o šikaně a kyberšikaně, 

užívání drog, komunikaci, stresu, řešení náročných životních situací atd. Rozvíjet vědomí o 

nutné vzájemné pomoci a pomoci handicapovaným lidem. 

 

V oblasti kariérového poradenství pomoci žákům vytvořit si představu o tom, co je čeká po 

absolvování maturitní zkoušky – vysokoškolské studium, zařazení do pracovního procesu, 

projektování kariéry, úřad práce.) 

 

Rozvíjení spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a zdravotnickými zařízeními 

(poradenská intervence při řešení osobnostních a sociálně vztahových problémů žáků, řešení 

problémů v oblasti sociálně patologických jevů, zdravotních problémů) 

 

Evidence úspěšnosti žáků v přijímacím řízení na pomaturitní studium ve spolupráci 

s třídními učiteli 

 

 

 

V Žatci 31. 8. 2018       Ing. Lucie Břicháčková 

         výchovná poradkyně 

 


