
Plán výchovného poradce ISŠ Na Jirkově 2309, Rakovník 

pro školní rok 2017/2018 

 
Oblast výchovná 

 

 Prostudovat přihlášky žáků a studentů prvních ročníků 

 

 Spolupracovat s třídními učiteli v evidenci problémových žáků na základě přihlášek ke 

studiu, popřípadě na základě následných kontaktů se základními školami 

 

 Konzultovat s rodiči individuálně prospěchové, kázeňské a jiné problémy jejich dětí 

 

 Spolupracovat s pedagogicko-psychologickou poradnou 

 

 Věnovat zvláštní pozornost žákům a studentům z méně podnětných rodin 

 

 Spolupracovat se sociálními pracovnicemi za účelem pomoci problémovým jedincům 

 

 Věnovat pozornost nadaným a talentovaným žákům a studentům 

 

 Zvláštní pozornost věnovat žákům zdravotně postiženým a žákům se změněnou 

pracovní schopností, případně jinak handicapovaným žákům a studentům 

 

 Shromažďovat výsledky šetření z PPP u žáků se specifickými vyučovacími potřebami. 

Konzultovat s třídními učiteli a vyučujícími příslušných předmětů. 

 

 Seznámit se s žáky a studenty nenásilnou formou na adaptačním kurzu. 

 

 Zajistit proškolení První pomoci ve spolupráci s ČČK – v letošním roce alespoň pro 

žáky prvních ročníků 

 

 Informovat všechny učitele teoretického vyučování i učitele odborného vyučování, 

aby si vedli písemnou evidenci jakéhokoliv kontaktu, pohovoru a podobně s žáky i 

jejich zákonných zástupců. Vše je nutno vést diskrétně tak, aby byla zachována 

důvěra. 

 

Oblast informační 

             

 Podávat informace třídním učitelům, učitelům odborného výcviku, ostatním učitelům, 

vychovatelům o aktuálních problémech z oblasti výchovného poradenství 

 

 Účastnit se odborných seminářů, školení a porad; získané informace předávat na 

příslušné úseky ve škole 

 

 Informovat rodiče na rodičovských schůzkách či aktivech 

o dalším uplatnění absolventů 

 

 



 Informovat žáky a studenty o možnostech dalšího studia – osobně, na nástěnce, na 

stránkách školy 

 

 Sebevzdělávat se v oblasti informací, studovat odbornou literaturu 

 

 Pružně předávat žákům a studentům tisk, brožury, kontakty týkající se bezprostředně 

jejich další profesní orientace 

 

 Zajistit besedy, které pomohou žákům a studentům v jejich rozhodování o dalším 

uplatnění, případně studiu. 

 

 Podílet se na přípravě a organizaci prezentací na Burzách škol (Rakovník, Kladno, 

Sokolov….) 

 

Oblast profesní orientace 

 

 Spolupracovat s Úřadem práce 

 

 Organizovat ve spolupráci s pracovníky Úřadu práce besedy, kterých se bude účastnit 

také podnikový právník 

 

 Předávat získané informace v této oblasti, kontakty, servery, informace o veletrzích 

zabývajících se touto problematikou 

 

 Zprostředkovávat besedy, jejichž přednášející budou informovat budoucí absolventy o 

možnostech dalšího studia 

 

 Individuálně poskytovat konzultace týkající se další profesní orientace. 

 

 Zajistit dostupnost Učitelských novin, v nichž každoročně studenti najdou kompletní 

přehled studijních oborů na VŠ, případně VOŠ. 

 

Oblast prevence zneužívání návykových látek 

 

 Spolupracovat se školním metodikem prevence  

 

  Podílet se na přípravě a organizaci adaptačního kurzu 

 

 Aktualizovat krizový plán školy 

 V případě zajištění či pouhém zjištění užívání návykových látek kontaktovat příslušné 

instituce, třídního učitele a vedení školy 

 

V Rakovníku 31. srpna 2017          Mgr. Miroslava Růžičková 

       Výchovná poradkyně ISŠ Rakovník 



 


