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PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 

Září – říjen    
 Přechod žáků z I.na II. stupeň – seznamy žáků, předání dokumentace k archivaci  

 Začlenění žáků nových žáků do nových žákovských kolektivů  

 Vypracování individuálně vzdělávacích plánů – konzultace s rodiči   

 Setkání výchovného poradce se zástupci PPP  

 Úřad práce – informační a poradenské středisko pro volbu povolání (žáci 9. ročníku) 

            

Listopad – prosinec               
 Besedy se žáky 9. ročníku o možnostech studia na středních školách  

 Informování žáků 7. ročníku o možnosti studia  na šestiletém gymnáziu 

 Informace rodičům končících žáků o přijímání žáků na SŠ vyplňování přihlášek a 

zápisových lístků 

 Odeslání přihlášek na střední umělecké školy s talentovými zkouškami do 30.11. 2017 

                     

Leden – únor   
 Evidence zápisových lístků    

 Tisk přihlášek na SŠ z programu Bakalář – žáci nahlásí do konce ledna, které školy a 

obory si vybrali, do 9. 2. dostanou vyplněné přihlášky, které musí odeslat nebo odevzdat 

do konce února 2018 

 Jednání s rodiči - nedostatečný prospěch, snížené známky z chování 
 

Březen - duben  
 Zápis do 1. třídy – 10. a 11. dubna 2018 

 Přijímací řízení na střední školy – duben 2018 
 

Květen – červen 
 Další kola přijímacího řízení, odvolání  

 Jednání s rodiči, nedostatečný prospěch, snížené známky z chování 

 Zpracování výsledků přijímacího řízení, vypracování přehledu výsledků pro výroční 

zprávu  
 

Průběžně  
 Konzultační  hodiny - kdykoli po předchozí domluvě  

 Spolupráce s PPP (včasné odeslání žádostí o vyšetření integrovaných žáků) 

 Spolupráce s třídními učiteli – vzájemná informovanost o problémových žácích  

 Pomoc učitelům s vypracováním IVP 

 Účast na jednáních TU s rodiči žáků 
 

 

Vypracovala: Jana Komoňová 

 

Schválil: ………………………………………………………… 
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