
Časový harmonogram k plánu práce výchovného poradce na ISŠ Rakovník 

pro školní rok 2020-2021 
 

 

 

 

Září 

 

 Adaptační kurz pro žáky a studenty nastupujících prvních ročníků 

 Zahájení náboru žáků pro školní rok 2020/2021 

 Oslovení ČČK Rakovník nebo organizace, či fyzické osoby, která zajišťuje proškolení 

1. pomoci 

 Prostudování materiálů nově nastupujících ročníků 

 Prezentace ISŠ na Rakovnickém posvícení 

 Obnova nástěnek 

 Vyvěšení úředních hodin 

 Předběžné informace v závěrečných ročnících o průběhu zakončování studia na škole 

a o možnostech dalšího studia, důležitých termínech souvisejících odevzdáváním 

přihlášek na VŠ, VOŠ, případně na nástavbové studium či na jinou školu (další) 

 Předběžné informace o přijímání na VŠ a další vzdělávací instituce 

 Zhodnocení adaptačního kurzu 

 

 

Říjen 

 

             

 Besedy v jednotlivých třídách končících ročníků o maturitních a závěrečných 

zkouškách 

 Propagace akce Gaudeamus 

 Pomáhat žákům a studentům při zorientování se v přijímacím řízení na VŠ, VOŠ, JŠ 

 Kontrola a parafování přihlášek 

 Pomoci některým studentům s vyplňováním přihlášek 

 Individuální konzultace o budoucím zaměstnání 

 Podílet se na náboru do prvních ročníků 

 

Listopad 

 

 

 Průběžné zjišťování profesionálních zájmů studentů 

 Informovat o úspěšnosti studia z minulých let 

 Neustále připomínat termíny odevzdání přihlášek, všechny aktuálně informovat o 

všech náležitostech, které mají přihlášky mít 

 Připravovat žádost o grant na další ročník adaptačního kurzu 

 Individuální pohovory se slabšími žáky a studenty, výchovné komise 

 Burza škol 

 Zajištění Učitelských novin s přehledem VŠ a VOŠ 

 Příprava Dne otevřených dveří 

 



 

 

 

Prosinec 

 

 Vyplňování přihlášek 

 Individuální konzultace, pohovory, výchovné komise, prevence 

 Nábory na ZŠ 

 Domluvit besedy na Úřadu práce 

 

 

Leden, únor, březen 

 

 Besedy na Úřadu práce 

 Shromažďování, kontrola, vyplňování přihlášek na VŠ, nástavbové studium 

 Informace o Dnech otevřených dveří na VŠ, VOŠ 

 Informace o NSZ a metodika NSZ 

 Individuální konzultace 

 Řešení problémů spojených se studijními a kázeňskými záležitostmi žáků a studentů 

 Výchovné pohovory a komise 

 Podílet se na evidenci přihlášek žáků ze základních škol na naši školu 

 Spolupracovat s výchovnými poradci na ZŠ v oblasti přijímacího řízení na naši školu 

 Podílet se na přípravě přijímacích zkoušek na naši školu 

 

 

Duben 

 

 Předávání informací o druhých kolech na VŠ, o studiu na VOŠ 

 Výchovné komise a pohovory 

 Přijímací řízení na SŠ 

 

 

Květen, červen 

 

 Zpracování profesionální orientace studentů 

 Zpracování zprávy o činnosti výchovného poradce 

 Příprava adaptačního kurzu 

 Příprava a účast na aktivu rodičů budoucích žáků a studentů prvních ročníků 

 

 

Výchovná poradkyně má vyvěšené úřední hodiny na nástěnce ve druhém podlaží. Kromě 

úředních hodin je po domluvě k dispozici třídním učitelům, žákům, studentům, učitelům 

odborného výcviku, ostatním pedagogickým pracovníkům a rodičům vždy. 

Informace jsou aktualizovány na školním webu: www.issrako.cz 

 

 

 

V Rakovníku 2. září 2020         Mgr. Miroslava Růžičková 

            Výchovná poradkyně ISŠ Rakovník 


