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Plán výchovného poradce 
Mgr. Hana Vyroubalová 
vyroubalova@zsgorkeho.cz 
739 16 29 10 
Konzultační hodiny:  
Pro rodiče: čtvrtek 
Pro děti: každý den 8:00 – 10:00, v akutních případech kdykoli 
Po předchozí domluvě kdykoli. 
 
Září, říjen 
Příprava a sestavení plánu VP, stanovení konzultačních hodin 
Vypracování nového seznamu integrovaných žáků, kontrola termínu platnosti IVP a vyšetření v 
PPP 
Předběžný zájem o SŠ – Svět práce – IX. třída 
Objednat exkurzi na IPS ÚP pro 9. třídu 
Vytipování žáků, kteří budou zařazeni do režimu absencí podléhajících kontrole  
Informace o nových žácích s PO 
Zjištění zájmu žáků o umělecké školy a konzervatoře 
Návštěva burzy práce- IX. tř.  
 
Listopad 
Třídní schůzky - předběžné informace rodičům žáků IX. třídy 
Burza středních škol – SCHOLARIS   
Přihlášky na umělecké školy – termín  
Dny otevřených dveří na SŠ, SOU 
Schůzky s náborovými pracovníky (XI, XII, I) 
Návštěva IPS ÚP – IX. třída 
 
Prosinec 
Zjištění zájmu o víceletá gymnázia u žáků V. a VII. tříd 
 
Leden 
Schůzka s rodiči vycházejících žáků – informace o přijímacím řízení, předání zápisových lístků 
proti podpisu 
 
Únor 
Kontrola, vyplnění, podpisy přihlášek na SŠ a SOU 
 
Duben 
Přijímací řízení – 1. kolo 
Zápis do I. třídy 
 
Květen 
Přijímací řízení – 2. kolo 
Zpracování výsledků přijímacího řízení vycházejících žáků 
 
Červen 
Zhodnocení práce VP za školní rok 
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Průběžně: 
Spolupráce s metodikem prevence, školním psychologem, asistentkami pedagoga, učiteli 
a vychovatelkami ŠD – řešení výchovných a výukových problémů, spolupráce s rodiči, prevence 
šikany a agrese, evidence žáků s výchovnými problémy, žáků s poruchami učení a žáků, kteří 
spadají do režimu absencí podléhajících kontrole, spolupráce na vypracování IVP, PLPP, 
konzultace s pracovníky PPP a SPC, konzultace s pracovníky OSPOD, příprava a průběh 
přijímacího řízení, poradenství pro vycházející žáky. 
 
V Olomouci 1. září 2020 
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