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1. Metodická a koordinační činnost 

  

• získávat odborné informace z oblasti výchovného poradenství (Kariérová poradkyně) 
- účast na schůzkách VP pro SŠ regionu 
- navazovat a udržovat kontakty s VP ZŠ 
- účastnit se vzdělávacích seminářů 

• spolupráce ÚP v Bruntále – formou informační schůzky studentů 4. ročníků (učitelé OBN) – 
studijní a profesní orientace, informace o možnostech studia a dalším uplatnění absolventů 
(Kariérová poradkyně) 

• příprava absolventů na jejich povinnosti a práva při vstupu na trh práce ( „Konkurz pro každého“ 
pro žáky 4. ročníků) (Kariérová poradkyně) 

• nábor žáků 9. tříd – návštěvy žáků na ZŠ, setkání a předání informací o studiu na naší 
škole rodičům žáků 9. tříd na třídních schůzkách (určení učitelé), Den otevřených dveří, výstava 
SŠ, (Kariérová poradkyně) 

• účast na veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus v Brně, (Kariérová poradkyně) 

• příprava a vedení adaptačních kurzů 1. ročníků – motivační workshop (Šk. metodička prevence) 

• úzká spolupráce s TU 1. ročníků při adaptaci žáků na SŠ (diagnostika nových žáků – zdravotní 
handicapy, vývojové poruchy, sociální prostředí žáků apod.) (Výchovná poradkyně) 

• spolupráce s PPP (pravidelný monitoring) a žáky vyžadujících u maturitní zkoušky přiznání 
uzpůsobení podmínek (PUP) (Výchovná poradkyně) 

• spolupráce s vedením školy a ostatními učiteli (okamžité řešení ped.- psych. problémů vývoje a 
vzdělávání žáků) (Výchovná poradkyně) 

• spolupráce s rodiči – poskytování konzultací na třídních schůzkách a v dohodnutých termínech 
(Výchovná poradkyně) 

• vzdělávací nabídka škol (Kariérová poradkyně) 
- profesní orientace žáků  
- informace o možnostech pomaturitního studia 
- informační nástěnka o VŠ, VOŠ apod.  
- kontrola správnosti vyplnění přihlášek ke studiu 
- kontakt se studijními odděleními VŠ a VOŠ 
- spolupráce s Institutem vzdělávání Sokrates 

• zjišťovat příčiny poruch učení a chování žáků ve spolupráci s TU a vyučujícími (Výchovná 
poradkyně) 

• sledovat nadané a talentované žáky (olympiády a soutěže) (Výchovná poradkyně) 

• zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti a negativních jevů ve vývoji žáků (Výchovná 
poradkyně) 

• sledovat úspěšnost našich absolventů na VŠ a VOŠ a sledovat jejich uplatnění (Kariérová 
poradkyně) 



     

• spolupráce s preventistou na výběru přednášek a besed pro všechny studenty (osvětová činnost 
v protidrogové činnosti, zdravotní přednášky, policie a přestupkové zákony, odborné besedy, ÚP, 
živnostenský úřad, zdravotní pojišťovny, banky apod.) (Kariérová poradkyně) 

• metodická pomoc TU při řešení problémů vývoje vzdělávání žáků a vysoké absence (Výchovná 
poradkyně) 

• dodržování přísné důvěrnosti získaných informací a ochrana osobních dat (Zákon č. 256/92 Sb., o 
ochraně osobních údajů v informačních systémech) (Výchovná poradkyně) 

• uplatňovat metody při předcházení školní neúspěšnosti, sledování prospěchu, využívání 
doučování, konzultační hodiny, domácí práce (Výchovná poradkyně) 

• práce s nadanými žáky – cílené vyhledávání, identifikace, podpora  

 

2. Poradenská činnost 

 

• pomoc při výběru pomaturitního studia (Kariérová poradkyně) 

• informace o situaci na trhu práce, sledování potřeb trhu práce – využívat informace o volných 
místech pro absolventy (Kariérová poradkyně) 

• v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky zajišťovat a průběžně upravovat podmínky 
pro integraci žáků se specifickými poruchami učení (Výchovná poradkyně) 

• spolupráce se SPC SRDCE Opava – integrace tělesně postiženého žáka (Výchovná poradkyně) 

• spolupráce se SPC Olomouc – integrace sluchově postižených žáků (Výchovná poradkyně) 

• sledovat rizikové faktory významné pro rozvoj SPJ (Šk. metodička prevence) 

• spolupráce s PPP, Policií ČR, sociálními kurátory (Šk. metodička prevence) 

• koordinovat řešení problémů rodina - žák – škola (Výchovná poradkyně) 

• navrhování preventivních opatření k předcházení konfliktních situací ve škole (Šk. metodička 
prevence)       

• pomoc žákům při řešení mimořádných životních situací (Výchovná poradkyně) 

• poradenství žákům a jejich zákonným zástupcům v otázkách rozvoje osobnosti žáků, v otázkách 
prevence a řešení vývojových, výchovných a výukových problémů žáků a v otázkách uplatnění a 
rozvíjení schopnosti žáků a utváření předpokladů jejich profesní orientace (Kariérová poradkyně) 

 

3. Informační činnost 

 

• zprostředkovávat všem učitelům informace o problematice sociálně patologických jevů na škole, 
kraji i republice (Šk. metodička prevence) 

• uplatňovat pro žáky metody a formy práce zaměřené na sebepoznávání, posilování zdravé 
sebereflexe, rozvoj kritického myšlení 

• spolupracovat s bývalými absolventy (srazy tříd, setkání absolventů, apod.) 

• udržovat kontakt se zaměstnavateli v regionu (Kariérová poradkyně) 

 

4. Dokumentace 

 

• soustřeďovat odborné zprávy a informace o žácích v poradenské a terapeutické péči (z PPP, SVP, 
aj.) 

• zápisy z výchovných komisí (výchovná poradkyně) 



     
 

 

5. Plán práce 

 

Září 

• Informace studentům o možnosti konzultace s výchovným poradcem (přímá, nepřímá forma), 
stanovení konzultačních hodin, umístění schránky důvěry 

• Informativní nástěnka VP – doplnění informací pro studenty 4. ročníků (následné studium, 
přípravné kurzy na VŠ) 

• Dvoudenní seznamovací víkend pro studenty prvních ročníků – beseda na téma: přechod na SŠ, 
Jak se učit na SŠ, testy paměti, seznamovací hry, profesní orientace (motivační workshop) 

• Doplnění seznamu žáků s IVP, tvorba IVP pro nové studenty, aktualizace IVP pro studenty vyšších 
ročníků, spolupráce s PPP Bruntál – první schůzka 

• Kontrola vyšetření PPP pro žáky 4. ročníků – pedagogické zjištění k uzpůsobení maturitní zkoušky 

• Vstupní informace o studentech třídním učitelům 

• Inovace záložky VP na stránkách školy, nabídka volnočasových aktivit, aktuality 

• Spolupráce s transfúzní stanicí Bruntál – akce Darujeme krev, dobrovolné akce probíhají 
v průběhu roku podle požadavku transfúzní stanice. 

• Zahájení spolupráce se SVČ Bruntál 

 

Říjen 

• Aktualizace informací: webové stránky školy, nástěnka 

• Sledování studijních výsledků a docházky studentů ve spolupráci s třídními učiteli 

• Další vzdělávání VP 

• Informační odpoledne určené studentům 4. ročníků, kteří se hlásí na VŠ – prezentace VŠ 

 

Listopad 

• Třídní schůzky pro rodiče, řešení potíží studentů 

• Gaudeamus Brno – individuální prohlídky, aktualizace informací 

• Exkurze Úřadu práce 

• Spolupráce se SVČ 

• Osvětová činnost v protidrogové činnosti, zdravotní přednášky, policie a přestupkové zákony, 
odborné besedy, Úřad práce, Živnostenský úřad, zdravotní pojišťovny, banky atd.  

• Spolupráce s protidrogovým koordinátorem  

• Aktualizace záložky VP – školní web 

 

Prosinec 

• Dny otevřených dveří – příprava a organizace 

• Realizace programu vánočních oslav pro studenty 

• Aktualizace informační nástěnky 

• Aktualizace záložky VP – školní web 



     
 

 

Leden 

• Scio testy – Maturitní trénink – příprava 

• Informační odpoledne určené studentům 4. ročníků, kteří se hlásí na VŠ – přihlášky ke studiu, 
životopis 

• Konkurz pro každého – pracovní pohovor nanečisto (školní kolo) 

• Shromáždění informací o žácích pro pedag. poradu. Ukončení prvního pololetí, záznamy o 
výchovných opatřeních 

 

Únor 

• Scio testy – Maturitní trénink  

• Monitoring přihlášek na VŠ 

• Pomoc při vyplňování přihlášek na VŠ a VOŠ, kontrola správnosti vyplnění přihlášek 

• Individuální konzultace  

• Profesní příprava – Konkurz pro každého – šk. kolo, výběrové kolo ve spolupráci s personalisty 
regionu 

 

Březen 

• Seznam VŠ – kam se hlásí  

• Pomoc při vyplňování přihlášek na VŠ a VOŠ, kontrola správnosti vyplnění přihlášek 

• Další vzdělávání podle nabídky 

 

Duben 

• Příprava žádostí do PPP pro žáky s koncem platnosti doporučení 

• Třídní schůzky – hodnocení žáků ve 3. čtvrtletí  

• Přednášky – Trestní zodpovědnost mládeže, spolupráce s MěÚ 

• Akce Start – přednáška Úřadu práce pro 4. roč. 

• Pomoc při organizaci přijímacích zkoušek na SŠ 

• Monitoring přijetí studentů na VŠ 

 

Květen 

• Příprava žádostí do PPP k uzpůsobení maturitní zkoušky na rok 2023/2024 u žáků s SPU. 

• Maturitní zkoušky – konzultace v případě potřeby, řešení krizových situací 

• Aktualizace seznamu žáků se specifickými poruchami učení 

• Monitoring přijetí studentů na VŠ 

 

Červen 

• Řešení výchovných problémů 

• Rozloučení s maturanty – slavnostní vyřazení studentů 



     
 

     

      Průběžně dle potřeby: 

• Rozhovory se žáky dle jejich individuálního zájmu 

• Spolupráce s PPP při řešení studijních, výchovných či osobních problémů 

• Spolupráce s třídními učiteli 

 

 

Personální obsazení: 

Výchovné poradenství  Mgr. Lucie Pelcová               

Kariérové poradenství   Mgr. Lucie Pelcová  

Školní metodik prevence   Mgr. Mirka Stáňová   

 

V Bruntále dne 30. 8. 2022   

Zpracovala: Lucie Pelcová 

                                                                                              

  

 


