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I. Práce se studenty 

1) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při volbě VŠ či VOŠ 

• šetření k volbě VŠ , VOŠ a individuální poradenství v této 

oblasti, zprostředkování informaci a materiálů o VŠ, VOŠ  

(nástěnka ve druhém patře, konzultace, besedy, zapůjčení 

aktuálních materiálů).  

• informace o možnostech studia a přípravných kurzech pro 

studenty 4. ročníku 

• Zpětná vazba – informace o úspěšnosti absolventů v 

přijímacím řízení na VŠ, VOŠ uplatnění absolventů v oboru 

• spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při 

zajišťování poradenských služeb přesahující kompetence 

školy – ve spolupráci s PPP ČB 

 

2) Pomoc studentům primy a prvního ročníku adaptovat se na nové prostředí gymnázia, 

na nové spolužáky a učitele  

 

3) Podchycení talentovaných studentů a studentů se specifickými poruchami učení  

 

4) Individuální poradenská pomoc studentům v obtížných životních situacích situací 

 

5) Spolupráce s pedagogy při přípravě přednášek a besed různých oborů podle zájmu a 

potřeb studentů i učitelů 

 

6) Sledování a vyhodnocování absence za jednotlivá pololetí 

 

7) Předcházení problémů školní neúspěšnosti 

 

8) Průběžná péče o studenty se zhoršujícím se prospěchem 



 

9) Primární prevence sociálně patologických jevů 

 

 

 

II. Informace pro učitele 

 

1) Schůzky s třídními učiteli 

• zjišťování rizikových oblastí 

• pravidelné zjišťování neomluvených absencí v jednotlivých třídách (následné 

řešení a důsledná kontrola) 

• zjišťování důvodů zhoršujícího se prospěchu studentů                                      

 

2) Dokumentace- soustředění odborných zpráv o studentech v poradenské péči, 

dokumentace IVP (individuální vzdělávací plán) , ÚVP (úprava vzdělávacího plánu) 

 

 

III. Činnost zaměřená na rodičovskou veřejnost a přátele školy 

1) Seznámení rodičů s úředními hodinami VP 

2) Individuální schůzky s rodiči u problémových studentů 

3) Vypracování souhrnného materiálu o výsledcích studijních úspěchů  

4) Zpětné vyhodnocování přijatých na VŠ 

5) Poskytování informací o činnosti školy 

 

 

IV. Spolupráce výchovného poradce s metodikem prevence 

1) Adaptační kurz pro primu a první ročníky 

2) Sdílení a předávání materiálů, informací z přednášek a webinářů 

3) Min.preventivní program a plán poradenství 

4) Strategie předcházení školní neúspěšnosti 

5) Strategie předcházení šikaně a kyberšikaně 

6) Společné řešení problémů či krizových situací 


